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Prefácio 
 

Cleide Calgaro 1 

 

 
A obra desenvolvida por WILLIAN JONAS BASSANESI que 

leva como título “MEDIDAS PROVISÓRIAS: Aspectos 
controversos e efeitos práticos do atual regime jurídico”, tem 
grande relevância jurídica e sinto-me honrada em prefaciá-la. 

Primeiramente, gostaria de tecer algumas particularidades da 

trajetória profissional do Autor Willian Bassanesi. O mesmo é 
Bacharel em Direito e Especialista em Direto Público pela 
ESMAFE/RS, tendo experiência na área constitucional, sendo que 
este livro se originou da monografia advinda da conclusão do curso 
de especialização. 

Os dados acima elucidados são suficientes para mostrar que o 
livro ora prefaciado possui uma bagagem teórica fundamental para 

despertar o interesse de todos os pesquisadores da área, visto que 
traz com muita profundidade questões relacionadas às medidas 
provisórias e sua aplicação na sociedade brasileira. 

O livro desenvolvido pelo autor pretende realizar uma análise 

da espécie legislativa elencada no artigo 62, a qual foi implementada 
pela Emenda Constitucional n.º 32, datada de 2001, sendo de 
competência exclusiva do Presidente da República. A mesma é usada 
para os casos em que exista relevância e urgência e, como afirma o 
autor, que “não se coadunem com a lentidão do processo legislativo 
ordinário, por acarretar privações ou prejuízos ao interesse público”. 

                                            
1 Doutora em Ciências Sociais na Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS. Atualmente é 

Professora e pesquisadora no Programa de Pós-Graduação – Mestrado e Doutorado - e na Graduação 
em Direito da Universidade de Caxias do Sul. 
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Portanto, nesse livro, o autor vai apresentar pontos importantes na 
execução e as possíveis lacunas existentes nesse instrumento. 

Willian divide o seu trabalho em quatro capítulos para melhor 
explicar essa espécie jurídico-constitucional. No primeiro capítulo, 
exorta a importância do Estado Democrático de Direito e da 
democracia, além do que faz considerações acerca da separação de 

poderes e a função típica e atípica de cada um, analisando o sistema 
de freios e contrapesos existentes no sistema constitucional 
brasileiro atual.  Continua o capítulo evidenciando dados jurídico-
constitucionais históricos referentes à compreensão da competência 
legislativa dada ao Poder Executivo, a qual permite 
excepcionalmente que haja a utilização dessa espécie normativa.  

No capítulo 2, o autor analisa os atributos do Poder Executivo 

nos sistemas de governo parlamentarista e presidencialista sob a 
visão da separação de poderes, bem como, vem estudar a ineficiência 
dos poderes diante dos problemas sociais existentes, onde se 
permite que o Poder Executivo possa produzir espécie normativa.  

Já, no capítulo 3, o autor apresenta o instituto da medida 
provisória, denotando seu surgimento, seus pressupostos e suas 
limitações, sendo este um capítulo conceitual do instituto. Ao final, 
no quarto capítulo, o autor tece uma análise crítica ao regime 
implementado, demonstrando os aspectos importantes nesse 
período de vigência do instituto.   

O autor conclui que “apesar de a medida provisória expedida 
pelo Executivo ser indispensável ao atendimento das exigências 

sociais nos dias atuais, ela pode traduzir-se, por vezes, em comando 
contraditório, porquanto apresenta-se como provisório, mas produz 
efeitos sobre as relações jurídicas como se definitivo fosse”. E, vai 
adiante demonstrando que se permitiu “que a medida provisória se 

tornasse, mais de quinze anos após o advento de seu “novo” regime 
constitucional, uma espécie normativa delineada por um 
balizamento regulamentar não por inteiro ineficaz, mas ainda 
bastante lacunoso, o que ensejou uma atuação nitidamente distante 
daquela idealizada”. 
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É preciso que se fiscalize o uso ou o abuso das medidas 
provisórias que são editadas pelo Presidente da República, que nesse 

caso possui poder legiferante, pois mesmo que a proposta seja 
debatida posteriormente pelo Congresso Nacional, em prazo 
constitucional estabelecido, existe a necessidade de que a sociedade 
entenda os pontos positivos e negativos desse instrumento que é 

importante para a governabilidade do Presidente. Pois, como afirma 
o autor, “justifica-se a elaboração deste trabalho, pela investigação 
dos aspectos mais controversos do atual regime das medidas 
provisórias”. 

Ao final venho parabenizar o autor por essa preocupação 
acadêmica e com a apresentação de um instituto tão importante 
para a área do Direito Constitucional e para a sociedade brasileira 

atual, a qual precisa conhecer a função, a importância e as lacunas 
desse instrumento.  

 
 

Caxias do Sul, 7 de setembro de 2017. 





 
 
 

1 
 

Introdução 

 
 

As medidas provisórias constituem um instrumento 
normativo com força de lei, utilizado no Brasil de forma excepcional 
pelo Chefe do Poder Executivo, para os casos em que a relevância e 
urgência não se coadunem com a lentidão do processo legislativo 

ordinário, por acarretar privações ou prejuízos ao interesse público. 
Introduzidas no ordenamento jurídico pela Constituição 

Federal de 1988, as medidas provisórias sucederam o autoritário 
decreto-lei, utilizado pelo Executivo no período em que vigoraram 
as Constituições de 1937, 1967 e 1969, e que, apesar de também 
considerado de uso excepcional, tornou-se veículo normativo 
padrão. 

Em virtude das muitas edições, extinguiu-se o decreto-lei com 
a promulgação da Constituição Federal de 1988 e instituiu-se, para 
o seu lugar, a espécie normativa da medida provisória, que 
demonstrou, assim como o decreto-lei de 1967 e 1969, uma nítida 
inspiração nos provvedimenti provvisori da Constituição Italiana de 

1947. 
Porém, apesar de alimentar os anseios por um regime mais 

democrático, a realidade acabou por deformar o instituto das 

medidas provisórias, de modo que esse instrumento excepcional e 
provisório se transformou em meio comum de produção normativa, 
com um impressionante fluxo torrencial de edições. 

Diante disso, as medidas provisórias receberam um novo 
tratamento com o advento da Emenda Constitucional n.º 32, de 
2001, em sintonia com os contornos jurisprudenciais formados 
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desde a promulgação da Constituição de 1988 e os postulados 
doutrinários, que contribuíram para uma série de inovações. 

Nesse sentido, é incontroverso que a Emenda n.º 32, de 2001, 
trouxe, em seu bojo, avanços como a restrição do âmbito material 
para o cenário crítico do comando normativo de urgência, que 
refletia, na redação original da Constituição de 1988, um quadro de 

deformidade acerca do atendimento de seus requisitos de edição. 
Entretanto, alguns dos novos parágrafos do art. 62 da 

Constituição Federal de 1988 também foram responsáveis por 
trazer sérias dúvidas acerca de sua constitucionalidade e seu caráter 
democrático, agravados pela prática das medidas provisórias, que se 
mostrou distante da idealizada originalmente para esta norma. 

Em vista disso, justifica-se a elaboração deste trabalho, pela 

investigação dos aspectos mais controversos do atual regime das 
medidas provisórias, em face das lacunas deixadas pela Emenda n.º 
32, de 2001, com base nos efeitos práticos – evidenciados em mais 
de quinze anos de vigência – dos parágrafos introduzidos no art. 62 
da Constituição, e possíveis soluções para a decorrente 
problemática. 

Sendo assim, passa-se a descrever os pontos a serem 
percorridos no decorrer deste trabalho. No Capítulo 2, dedica-se, o 
autor, a explicar a imprescindibilidade do caráter democrático para 
se obter uma norma legítima, bem como a importante contribuição 
da teoria da separação dos poderes para conter o abuso de poder dos 
governantes. 

Além disso, aponta-se, nesse Capítulo, o primeiro passo dado 
pela história no caminho da formação de um Estado de Direito, o 
início de uma transferência gradual de parte da competência 
legislativa ao Executivo e os primeiros países a recepcionarem em 

sua Constituição as tendências do novo cenário social, permitindo 
ao Executivo excepcional produção normativa. 

Por seu turno, no Capítulo 3, identifica-se as características do 
Executivo nos sistemas de governo parlamentarista e 
presidencialista sob a ótica da separação dos poderes, assim como a 
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incapacidade dos Parlamentos diante das novas demandas sociais, 
resultando na concessão de maiores poderes ao Executivo, e as 

modalidades de produção normativa do Executivo na experiência de 
outros países, com atenção para suas medidas de controle e 
equilíbrio. 

Em seguida, no Capítulo 4, aborda-se o surgimento das 

medidas provisórias devido à supressão do decreto-lei pela 
Constituição de 1988, inspirada no modelo da Constituição Italiana 
de 1947, até a edição da Emenda n.º 32, de 2001, decompondo a 
espécie normativa no exame de sua natureza jurídica, seus 
pressupostos habilitantes, suas limitações materiais, sua vigência e 
eficácia. 

Finalmente, no Capítulo 5, inicia-se o trato dos aspectos mais 

controversos do regime jurídico implantado pela Emenda n.º 32, de 
2001, regulado no âmbito do processo legislativo pela Resolução n.º 
1, de 2002, do Congresso Nacional, bem como dos pontos em que o 
Parlamento se quedou silente, os efeitos práticos evidenciados em 
mais de quinze anos de vigência desse regime e possíveis soluções 
para a decorrente problemática. 

 





 
 
 

2 
 

Função Legislativa 

 
 

Em um Estado de Direito que se diz democrático, é 
imprescindível que o poder seja emanado do povo. A democracia 
evoluiu no decorrer da história para concluir que uma norma, para 
ser legítima, deve ser produzida de acordo com a vontade popular, 

posto que democracia pressupõe o poder nas mãos do povo. 
Preenchido esse requisito, pode, o poder, ser concentrado ou 

dividido e distribuído. Contudo, sua concentração seria uma ameaça 
para a segurança e a liberdade, uma vez que o governante poderia 
realizar todas as suas vontades, ao passo que, sem a garantia da 
liberdade, não há Estado Democrático. 

Por conseguinte, a necessidade de prevenir o arbítrio e 
assegurar a liberdade levou à divisão do poder e obrigou o Estado a 
fazer uso da positivação do direito, fazendo imperar a lei, como 
instrumento jurídico que permitiria a imposição de limites a todos 
os cidadãos e, assim, garantir a liberdade. 
 

2.1 Democracia e Estado Democrático de Direito 
 
Durante os últimos anos da República Romana, Marco Túlio 

Cícero, filósofo, escritor, orador, advogado e cônsul romano, 
também responsável pelas famosas Catilinárias2, escreveu, entre 51 

                                            
2  (em latim: In Catilinam Orationes Quattuor) Série de quatro célebres discursos de Cícero, 

pronunciados, em 63 a.C., no senado de Roma, compostos para denunciar Lúcio Sérgio Catilina, que 

planejava derrubar a República Romana. “Catiline”; Encyclopædia Britannica. (ENCYCLOPÆDIA 
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e 43 a.C., a obra De Legibus, que pode ser traduzida como “Das Leis” 
ou “Sobre as Leis”. (GONÇALVES, 2002, p. 06). 

Nessa obra, escrita em forma de diálogo, Cícero, influenciado 
pelos trabalhos de Platão, brindou-nos com aquela que se tornaria 
uma máxima do Direito Romano e do direito de um modo geral: 
salus populi suprema lex esto, segundo a qual (YONGE, 1853, p. 464) 

a segurança do povo é a lei suprema.3 
Há mais de dois mil anos, o cônsul romano previu o que seria, 

ou pelo menos deveria ser, o principal pilar de sustentação da lei 
suprema de um Estado. Passado este longo período milenar, 
percebe-se, de longa vista, que seu pensamento se tornou garantia 
fundamental dos Estados Democráticos de Direito. 

Entretanto, e infelizmente, trata-se de uma garantia quase 

que aparente. A segurança e ou bem-estar podem ser rigorosamente 
asseguradas pelas Constituições dos países, capciosamente 
exaltadas nos pronunciamentos de seus governantes, porém, 
revelam-se, na maior parte, verdadeiro exercício de retórica. 

Nesses casos, quando a proteção do povo se traduz em 
prioridade aparente – mero discurso retórico – significa que a 
democracia perdeu sua força, que o poder não está mais nas mãos 
do povo, como pressupunha sua origem etimológica4: demokratia, 
de demos que significa “povo”, e de kratos que significa “poder”. 

                                            
BRITANNICA. Disponível em: <https://global.britannica.com/biography/Catiline-Roman-
politician>. Acesso em 11 jun. 2016). 

3 Também traduzido salus como “bem-estar” em: ADELEYE, Gabriel. World Dictionary of Foreign 
Expressions: A Resource for Readers and Writers, by Gabriel G. Adeleye with Kofi Acquah-Dadzie, 

edited by Thomas J. Sienkewicz and James T. McDonough, United States of America : Bolchazy-

Carducci Publishers, Inc., 1999, p. 351. (BOOKS. Disponível em: <https://books.google. 
com.br/books?id=a4ddQNrt8e8C&lpg=PR1&hl=pt-BR&pg=PR1#v=onepage&q&f=false>. Acesso 
em: 11 jun. 2016). 

4 1570s, from Middle French démocratie (14c.), from Medieval Latin democratia (13c.), from Greek 
demokratia "popular government," from demos "common people," originally "district" (see demotic 

), + kratos "rule, strength" (see -cracy ). "democracy". Online Etymology Dictionary. Douglas 

Harper, Historian. (DICTIONARY. Disponível em: 
<http://www.dictionary.com/browse/democracy>. Acesso em 11 jun. 2016). 
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Acerca da democracia, José Afonso da Silva (2005, p. 126) 
esclarece que se trata de “um processo de convivência social em que 

o poder emana do povo, há de ser exercido, direta ou indiretamente, 
pelo povo e em proveito do povo”. 

 Ao analisar a organização do poder no decorrer da história, 
Motta Filho (2007) identifica as etapas que marcaram o nascimento 

e a evolução da democracia: a época dos Estados absolutistas, a 
instituição do Estado de Direito e sua transformação, finalmente, em 
Estado Democrático de Direito. 

O aludido autor (2007) remete-nos à época dos Estados 
absolutistas, na qual o poder para decidir as questões de Estado 
estava exclusivamente nas mãos do governante, o qual o exercia 
conforme sua vontade. Contudo, com a instituição do Estado de 

Direito, houve uma limitação do exercício do poder. 
Essa limitação surgiu devido à principal característica do 

Estado de Direito, qual seja a utilização da lei como forma única de 
conceder direitos e impor obrigações, tanto para governante como 
governados, de modo que a vontade do governante passou a estar 
condicionada ao princípio da legalidade. 

Em seu estudo, adverte-nos Motta Filho (2007, p. 135) que o 
Estado de Direito sofreu uma degeneração pela “distorção do 
princípio da legalidade”, nas exatas palavras do autor, uma vez que 
sua aplicação atenderia apenas aos aspectos formais, 
independentemente do conteúdo da norma. 

O que se via, então, era o reconhecimento da validade de “leis 

formalmente perfeitas, mas materialmente ilegítimas” (MOTTA 
FILHO, 2007, p. 135). Diante de um cenário disfarçado de Estado de 
Direito, a organização do poder deparou-se com a necessidade de 
evoluir para um próximo estágio, o qual foi denominado Estado 

Democrático de Direito. 
Nesse momento, passou-se a considerar, no exame de 

validade da norma, não somente o seu aspecto formal – como 
ocorria, até então, com o utópico Estado de Direito – como também 
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o aspecto material da norma. Com isso, apenas as manifestações 
normativas de cunho democrático teriam legitimidade. 

Isso se entende pelo fato de que uma norma, para ser legítima, 
deve ser produzida em consonância com a vontade do povo, ou seja, 
só estará imbuída de legitimidade a norma verdadeiramente 
democrática. Afinal, democracia é o poder pertencendo ao povo, dele 

emanado, por ele exercido e em seu proveito.  
 

2.2 A separação dos poderes: freios e contrapesos 
 

O exercício do poder pode ser diferentemente estruturado, 
seja ele concentrado em um único órgão ou dividido e distribuído. O 
que não pode haver é Estado sem poder, uma vez que essa 

combinação representa o princípio unificador da ordem jurídica. 
(FERREIRA FILHO, 2012). 

Ferreira Filho (2012) adverte, contudo, que a concentração do 
poder não é algo conveniente para a segurança dos indivíduos, uma 
vez que seria possível ao governante fazer tudo o que fosse de sua 
vontade, com relação a quem quer que fosse, sem qualquer espécie 
de limitação.  

Na continuação desse raciocínio, o referido autor (2012, p. 
127) assevera que “a necessidade de prevenir o arbítrio [...] leva à 
limitação do poder, de que a divisão do poder é um dos processos 
técnicos e, historicamente, dos mais eficazes”. 

Alexandre Mariotti (1999), ao se debruçar sobre o estudo do 

poder do Estado, apreende diferentes manifestações discernidas 
pelo pensamento ocidental, apontando sua existência pelo menos 
desde Aristóteles, concluindo pela divisão do poder em três e 
ressaltando a importância de que estejam bem ordenados.  

Para confirmar seu raciocínio, Mariotti cita a obra “A política” 
do filósofo grego (1999, p. 07):  

 
Em todo governo, existem três poderes essenciais, cada um dos 
quais o legislador prudente deve acomodar da maneira mais 
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conveniente. Quando estas três partes estão bem acomodadas, 

necessariamente o governo vai bem, e é das diferenças entre estas 
partes que provêm as suas. [...] O primeiro destes três poderes é o 
que delibera sobre os negócios do Estado. O segundo compreende 

todas as magistraturas ou poderes constituídos, isto é, aqueles de 
que o Estado precisa para agir, suas atribuições e a maneira de 
satisfazê-las. O terceiro abrange os cargos de jurisdição. 

 
Contudo, como assevera Mariotti (1999, p. 09), “a formulação 

da teoria da separação de poderes que vai ficar para a posteridade 
será a de Montesquieu, na célebre obra Do espírito das leis, editada 
em 1748”, pela qual o poder do Estado seria dividido, sob o 
fundamento de que o poder limita o poder. (MONTESQUIEU, 2005). 

De acordo com o iluminista francês (2005, p. 166), “para que 
não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das 

coisas, o poder limite o poder”, afinal, “todo homem que possui 
poder é levado a dele abusar; ele vai até onde encontra limites”. É a 
partir dessa construção que se garante a liberdade: 

 

A liberdade política, em um cidadão, é esta tranquilidade de 
espírito que provém da opinião que cada um tem sobre sua 
segurança; e para que se tenha esta liberdade é preciso que o 

governo seja tal que um cidadão não possa temer outro cidadão. 
Quando, na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura, o 

poder legislativo está reunido ao poder executivo, não existe 
liberdade; porque se pode temer que o mesmo monarca ou o 
mesmo senado crie leis tirânicas para executá-las tiranicamente. 

Tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado 
do poder legislativo e do executivo. Se estivesse unido ao poder 
legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria 

arbitrário, pois o juiz seria o legislador. Se estivesse unido ao poder 
executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. 

(MONTESQUIEU, 2005, p. 168) 

 
Caso contrário, afirma Montesquieu (2005, p. 168), tudo 

estaria perdido: 
 



30 | Medidas Provisórias 
 

Tudo estaria perdido se o mesmo homem, ou o mesmo corpo dos 

principais, ou dos nobres, ou do povo exercesse os três poderes: o 
de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar 
os crimes ou as querelas entre os particulares. 

 
A partir disso, o pensador francês (2005), consagrando o 

sistema de freios e contrapesos (checks and balances), idealizou os 
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, independentes e 
harmônicos entre si, posto que devidamente assegurada sua 
autonomia, esbarrando, contudo, nas limitações impostas uns aos 
outros. 

O Legislativo teria a seu cargo a função da produção 
normativa, aplicável e obrigatória a todos; enquanto que o Executivo 
ficaria responsável por exercer o governo do Estado, cumprir 

funções políticas, administrar os interesses públicos; e o Judiciário 
incumbido de solucionar os conflitos, pela interpretação e aplicação 
das leis. 

Assim consagrada, a teoria da separação dos poderes passou 
a ser vista como peça fundamental para a formação de uma 
Constituição democrática, o que pôde ser evidenciado pelo conceito 
de Constituição modelo formulado pelo art. 16 da Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão de 1789: “Art. 16.º - A sociedade 

em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem 
estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição” 
(FRANÇA, 2016). 

A Assembleia Nacional formada pelos representantes do povo 

francês, ao editar o citado art. 16 e equiparar o constitucionalismo e 
a separação dos poderes, uniu este princípio à garantia de liberdade, 
o que foi fundamental para a propagação da teoria de Montesquieu. 
(MARIOTTI, 1999).  

Lênio Luiz Streck (2003, p. 164-165), por sua vez, chama a 
atenção para o fato de que “o devir histórico e as transformações 
sentidas pelo Estado conduziram a um processo de 
compartilhamento de atribuições”, de modo que não se pode 
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discutir a separação dos poderes sem a consciência de que, 
hodiernamente, órgãos vinculados a um poder praticam atos de 

competência de outro poder. 
Para Streck (2003), a teoria separatista não configura um 

modelo perfeito, imune a críticas, uma vez que não teria como 
objetivo uma estruturação democrática do poder estatal, além do 

que estaria demonstrando-se ineficiente perante as exigências 
contemporâneas do Estado. 

Defende, inclusive, que deveríamos falar em “colaboração de 
poderes” 5  quando nos referíssemos ao parlamentarismo e 
“independência orgânica e harmonia dos poderes” (STRECK, 2003, 
p. 165) quando aludíssemos ao presidencialismo. Porém, sabe-se 
que a teoria separatista “ajudou a implantar na consciência ocidental 

o sentimento valorativo dos direitos e garantias individuais, de que 
foi, no combate aos déspotas do absolutismo, a arma mais eficaz” 
(BONAVIDES, 2007, p. 64). 

Portanto, não obstante a pertinência dos apontamentos de 
Streck (2003) contrários ao modelo da separação dos poderes, deve-
se reconhecer a importante contribuição dessa teoria para conter o 
abuso de poder dos governantes, assegurando a liberdade política 
do povo e, consequentemente, os direitos e garantias individuais. 

 
2.3 A função legislativa 
 

Não há Estado Democrático de Direito sem a garantia da 

liberdade. Mas no que consiste a liberdade? Montesquieu (2005, p. 
166) dedicou um capítulo de sua obra para responder que “em um 
Estado, isto é, numa sociedade onde existem leis, liberdade só pode 
consistir em poder fazer o que se deve querer e em não ser forçado 

a fazer o que não se tem o direito de querer”. 

                                            
5  A justificativa para a descrição do parlamentarismo como “colaboração de poderes” pode ser 
encontrada no item 3.1.1 deste livro. 
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Como visto, o pensador iluminista deixa claro que liberdade 
não significa poder fazer tudo o que se quer, “liberdade é o direito 

de fazer tudo o que as leis permitem; e se um cidadão pudesse fazer 
o que elas proíbem ele já não teria liberdade, porque os outros 
também teriam este poder” (MONTESQUIEU, 2005, p. 166). 

Tamanha foi a lucidez do pensamento de Montesquieu, que o 

art. 4º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 
(FRANÇA, 2016) adotou seus termos como redação própria, com as 
devidas adaptações: 

 
Art. 4.º - A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não 
prejudique o próximo: assim, o exercício dos direitos naturais de 

cada homem não tem por limites senão aqueles que asseguram aos 
outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes 
limites só podem ser determinados pela lei. 

 
Para assegurar a liberdade, o Estado obrigou-se a fazer uso da 

positivação do direito, ou seja, fazer imperar a lei, como instrumento 
jurídico que permitiria a imposição de limites aos cidadãos. Por 
submeter o Estado ao direito, a legalidade traduziu-se na melhor 
defesa contra o arbítrio do monarca. (MARIOTTI, 1999, p. 12). 

Isso porque a lei, por muito tempo, representou única e 
simplesmente a exteriorização da vontade do rei, que detinha o 
poder de criar espécies normativas, novos impostos, decidir 
arbitrariamente quando o Estado entraria em guerra, sem que o 
Parlamento tivesse qualquer controle. (NICOLAU, 2009, p. 05). 

O regime absolutista outorgava a concentração do poder nas 
mãos do monarca, que vinculava o Estado às suas decisões sob o 
entendimento comum à época de que o poder não emanava do povo, 
mas de Deus, que o transferia ao rei pela graça divina. (BARROS, 

1987, p. 82 apud NICOLAU, 2009, p. 06). 
Esse cenário em que todo e qualquer poder pertencia ao rei 

pôde ser evidenciado até a edição da Magna Carta de 1215, quando o 
poder de legislar foi afastado do alcance da Coroa, para ser 
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absorvido pelo “Grande Conselho”, que viria a ser o Parlamento. 
(RODRIGUES, 1993, p. 30 apud NICOLAU, 2009, p. 05). 

De acordo com Mariotti (1999), essa transferência do poder 
político da Coroa para o Parlamento, só foi possível devido ao fato 
de o Parlamento representar uma alternativa política diante da 
soberania exercida pela monarquia, em razão de sua capacidade de 

contrapor-se à Coroa. Além disso, Mariotti esclarece: 
 

O Estado de Direito, que faz da preservação dos direitos de seus 
cidadãos a razão de sua existência, utiliza a separação dos poderes 

e o princípio da legalidade como principais instrumentos para 
atingir esse fim. Daí a ênfase que será empregada pela doutrina do 
direito público na busca de critérios rígidos para definir o conteúdo 

das funções legislativa, administrativa e jurisdicional, de forma a 
estabelecer limites perfeitamente definidos para a atuação dos 

órgãos encarregados do respectivo exercício. (MARIOTTI, 1999, p. 
14-15) 

 
Configurou-se, portanto, o primeiro passo dado pela história 

no caminho da formação de um Estado de Direito, no qual somente 
era permitido ao Estado interferir juridicamente, e de forma 
legítima, na vida dos cidadãos por meio de lei, fosse essa intervenção 
para conferir direitos ou estabelecer deveres. 

 
2.4 O estado liberal e o estado social 

 
Durante o governo do rei João Sem-Terra (1199 - 1216), a 

monarquia britânica sofreu um grande abalo na relação entre os 
nobres e a autoridade real, em razão do envolvimento em novos 
conflitos militares, da elevação dos impostos e da tentativa de impor 
a taxação das propriedades eclesiásticas. (SOUSA, 2016). 

Por derradeiro, houve um forte desgaste político da Coroa, 
fazendo com que os nobres se revoltassem contra a autoridade real. 
Diante da pressão e iminente possibilidade de ser deposto, o rei João 



34 | Medidas Provisórias 
 

Sem-Terra se viu obrigado a acatar as determinações impostas pela 
Magna Carta, composta em 1215. (SOUSA, 2016). 

Com esse documento, houve uma reorganização do papel do 
rei na Inglaterra, dispondo, entre outros, acerca da impossibilidade 
de criação de impostos ou alteração de leis sem que o “Grande 
Conselho” fosse consultado, bem como a impossibilidade de 

condenação de um súdito sem um devido processo judicial. (SOUSA, 
2016). 

Muito embora o Estado monárquico britânico nunca tenha se 
enquadrado plenamente nos moldes do regime absolutista (SOUSA, 
2016), o advento da Magna Carta em 1215 não foi suficiente para 
romper definitivamente com esse modelo de Estado, ou seja, com a 
ingerência do soberano no curso da vida dos cidadãos. 

Em 1748, por outro lado, ao glorificar a teoria da separação 
dos poderes, Montesquieu acabou por assentar o alicerce da ideia 
que inspiraria profundamente os revolucionários franceses e se 
tornaria o principal pilar do Estado liberal, portanto, do 
rompimento com o absolutismo. (BONAVIDES, 2007, p. 63). 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (FRANÇA, 
2016), aprovada em agosto de 1789 – precedida pela Tomada da 
Bastilha no mês anterior e sucedida pela épica marcha sobre 
Versalhes no mês seguinte – não deixa dúvidas acerca da influência 
da teoria separatista ao asseverar, em seu art. 16, que uma sociedade 
sem garantia dos direitos nem separação dos poderes não tem 
Constituição. 

A doutrina separatista marcou a história, chegando em seu 
ápice ao sustentar a organização política do novo Estado liberal-
democrático, sob a égide da rebelião das treze colônias americanas 
e a insurreição libertadora da burguesia revolucionária francesa no 

final do século XVIII. (BONAVIDES, 2007). 
Ocorre que, apesar de o constitucionalismo democrático, na 

pessoa daqueles que lutam por ideais de liberdade, guardar justa 
dívida de gratidão por esse princípio, o que se observou com o 
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passar do tempo, segundo Bonavides (2007), foi que a teoria da 
separação dos poderes se tornou uma técnica em declínio. 

Com a Revolução Francesa e seus princípios filosóficos, a 
burguesia alternou de classe dominada para classe dominante. 
Entretanto, ao assumir o controle político, a classe burguesa passou 
a sustentar apenas de maneira formal a universalidade dos 

princípios de sua revolta social. (BONAVIDES, 2007). 
Por outras palavras, não havia concretude dos direitos 

individuais e sociais, mas apenas sua consagração formal, 
representando a contradição mais profunda do Estado moderno. A 
burguesia fez com que a doutrina de uma classe se tornasse a 
doutrina de todas as classes. (BONAVIDES, 2007). 

Na realidade, a Revolução Francesa resultou em um governo 

representativo, não em uma democracia liberal (NICOLAU, 2009, p. 
07). O Estado liberal desejava, de fato, a liberdade perante o Estado, 
mas apenas da burguesia, não de todas as classes (SCHMITT, 1934, 
p. 138 apud NICOLAU, 2009, p. 07). 

Paulo Bonavides (2007), sabiamente, presta honras ao 
sociólogo alemão Alfred Vierkandt (1921) ao defender que seu 
pensamento chega às últimas consequências quando exterioriza a 
ideia de que o conceito de liberdade do liberalismo estaria correto se 
os homens fossem dotados da mesma capacidade. 

Gustavo Rene Nicolau (2009, p. 19), na esteira de Bonavides 
e Schmitt, exemplifica que “a postura absenteísta do Estado 
afigurava-se como a de um pai que trata os filhos com absoluta 

igualdade, quando um deles é visivelmente mais fraco. Operar com 
essa dita igualdade equivale a concretizar as desigualdades”. 

Em virtude do caráter apenas formal da igualdade do 
liberalismo, termina “a apregoada liberdade, como Bismarck já o 

notara, numa real liberdade de oprimir os fracos, restando a estes, 
afinal de contas, tão-somente a liberdade de morrer de fome”. 
(VIERKANDT, Alfred, 1921, p. 101 apud BONAVIDES, 2007, p. 61). 

Diante disso, o povo despertou para a necessidade de 
transformar o governo de uma só classe no governo de todas as 
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classes, migrar do princípio liberal para o democrático 
(BONAVIDES, 2007), no qual houvesse a representação devida do 

povo e sua efetiva participação na formação da vontade do Estado. 
Como consectário da falência do Estado liberal, surge o Estado 

social, que se desprende do enfraquecido controle de classe burguês, 
para se tornar um Estado voltado para todas as classes, conciliador 

e “mitigador de conflitos sociais e pacificador necessário entre o 
trabalho e o capital” (BONAVIDES, 2007, p. 185). 

Esse novo formato de Estado irrompe com a obrigação de se 
aproximar do povo de modo positivo e efetivo, superar as 
desigualdades, de modo a prevalecer a igualdade das classes 
(NICOLAU, 2009, p. 19) e reconhecer os direitos do proletariado, 
acarretando na transformação social tão temida pela burguesia. 

Nessa seara, em 15 de maio de 1891, o Papa Leão XIII escreveu 
a Encíclica “Rerum Novarum” (Das coisas novas), que tratava sobre 
as condições então suportadas pelas classes trabalhadoras, expondo 
com clareza a importância de ter-se um Estado que sirva ao 
interesse comum, não somente aos ricos:  

 
Assim como, pois, por todos estes meios, o Estado pode tornar-se 

útil às outras classes, assim também pode melhorar muitíssimo a 
sorte da classe operária, e isto em todo o rigor do seu direito, e sem 

ter a temer a censura de ingerência; porque, em virtude mesmo do 
seu ofício, o Estado deve servir o interesse comum. E é evidente 
que, quanto mais se multiplicarem as vantagens resultantes desta 

acção de ordem geral, tanto menos necessidade haverá de recorrer 
a outros expedientes para remediar a condição dos trabalhadores. 
Mas há outra consideração que atinge mais profundamente ainda 

o nosso assunto. A razão formal de toda a sociedade é só uma e é 
comum a todos os seus membros, grandes e pequenos. Os pobres, 
com o mesmo título que os ricos, são, por direito natural, cidadãos; 

isto é, pertencem ao número das partes vivas de que se compõe, 
por intermédio das famílias, o corpo inteiro da Nação, para não 

dizer que em todas as cidades são o grande número. Como, pois, 
seria desrazoável prover a uma classe de cidadãos e negligenciar 
outra, torna-se evidente que a autoridade pública deve também 

tomar as medidas necessárias para salvaguardar a salvação e os 
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interesses da classe operária. Se ela faltar a isto, viola a estrita 

justiça que quer que a cada um seja dado o que lhe é devido. A esse 
respeito S. Tomás diz muito sabiamente: ‘Assim como a parte e o 
todo são em certo modo uma mesma coisa, assim o que pertence 

ao todo pertence de alguma sorte a cada parte’ (29). E por isso que, 
entre os graves e numerosos deveres dos governantes que querem 
prover, como convém, ao público, o principal dever, que domina 

todos os outros, consiste em cuidar igualmente de todas as classes 
de cidadãos, observando rigorosamente as leis da justiça, chamada 

distributiva. (ENCÍCLICA DO PAPA LEÃO XIII).6 

 
A utilidade do Estado, de acordo com o Papa Leão XIII, é 

salvaguardar a salvação e os interesses também da classe operária, 
garantindo a segurança e o bem-estar de todas as camadas do povo, 
inclusive os mais pobres, por igualmente pertencerem a um grupo 

de pessoas que compõe o corpo inteiro da Nação.  
Desse modo, o Estado, ao atender as demandas do povo como 

trazidas à lume pela Encíclica “Rerum Novarum”, concretiza na 
prática seu caráter social, porquanto une a necessidade da 
população à intervenção estatal. Acerca do Estado social, Bonavides 
(2007, p. 186) contextualiza-o com primazia: 

 

Quando o Estado, coagido pela pressão das massas, pelas 
reivindicações que a impaciência do quarto estado faz ao poder 

político, confere, no Estado constitucional ou fora deste, os direitos 
do trabalho, da previdência, da educação, intervém na economia 
como distribuidor, dita o salário, manipula a moeda, regula os 

preços, combate o desemprego, protege os enfermos, dá ao 
trabalhador e ao burocrata a casa própria, controla as profissões, 
compra a produção, financia as exportações, concede crédito, 

institui comissões de abastecimento, provê necessidades 
individuais, enfrenta crises econômicas, coloca na sociedade todas 

as classes na mais estreita dependência de seu poderio econômico, 
político e social, em suma, estende sua influência a quase todos os 
domínios que dantes pertenciam, em grande parte, à área de 

                                            
6 Citação n.º 29 da encíclica do Papa Leão XIII refere-se à obra “Suma Teológica” de Tomás de Aquino: 
29. S. Tomás, Sum. Teol., II-II, q. 61, a. 1 ad 2. 
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iniciativa individual, nesse instante o Estado pode, com justiça, 

receber a denominação de Estado social. 

 
Apreende-se da minuciosa descrição de Bonavides (2007) que 

o Estado social foi marcado por uma forte atuação das massas com 
o objetivo de compelir o Estado a conceder direitos fundamentais os 
quais não vinham recebendo a atenção devida, tais quais os 
trabalhistas, os previdenciários e os educacionais. 

Além disso, o Estado passou a intervir significativamente na 
economia, influenciando o salário, a moeda, os preços, o 
desemprego, as enfermidades, a moradia, as profissões, a produção, 
as exportações, a concessão de crédito, o abastecimento, as 
necessidades individuais e as crises econômicas. 

Dessa forma, ao interceder no destino da sociedade, o Estado 

fez com que todas as camadas da população passassem a depender, 
não só econômica, como política e socialmente de seu poderio, posto 
que influenciou quase todas as áreas que, até então, pertenciam, em 
sua grande maioria, à iniciativa privada. 

Substancialmente, “Estado social significa intervencionismo, 
patronagem, paternalismo” (BONAVIDES, 2007, p. 203), atitudes as 
quais deveriam ser exercidas com celeridade, algo que o processo 
legislativo, responsável pela produção normativa do período liberal, 
não mais poderia oferecer. (NICOLAU, 2009, p. 19). 

Diante da lentidão do Parlamento e da urgência das demandas 
do Estado social, o Estado converteu-se de regulador da convivência 

social (século XIX), em que garantia ao indivíduo a livre persecução 
da felicidade, para encarregado obrigatório e predominante dessa 
felicidade (século XX). (MARIOTTI, 1999, p. 18). 

Em vista disso, deparou-se o Estado com a necessidade de 
utilizar instrumentos que viabilizassem o cumprimento de suas 
novas obrigações. Por conseguinte, irrompeu, gradualmente, um 

processo de transferência parcial da capacidade legislativa ao 
Executivo, órgão de atuação mais ágil que o Legislativo. 
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2.5 As Constituições Mexicana de 1917 e Alemã (Weimar) de 
1919 

 
No transcurso do século XIX, a evolução das declarações de 

direitos expôs a necessidade de assegurar-se sua efetividade por 
meio de recursos jurídicos que foram denominados, de forma 

genérica, nas exatas palavras de José Afonso da Silva (2005, p. 167), 
“garantias constitucionais dos direitos fundamentais”. 

Ocorre que as declarações se tratavam de documentos os 
quais não detinham a força e os mecanismos jurídicos capazes de 
conceder a eficácia necessária aos direitos nelas inseridos. 
Vislumbrou-se, então, a exigência técnica da positivação desses 
direitos no texto das Constituições. (SILVA, 2005).     

Biscaretti di Ruffia (1965, p. 695-696 apud SILVA, 2005, p. 
167) assim descreveu o fenômeno da positivação dos direitos das 
declarações:  

 
No curso do século XIX, a enunciação dos direitos e deveres dos 

indivíduos sofreu uma dupla transformação: passou para o 
próprio texto das Constituições, imprimindo às suas fórmulas, até 
então abstratas, o caráter concreto de normas jurídicas positivas 

(ainda que de conteúdo geral e de princípio), válidas para os 
indivíduos dos respectivos Estados (dita subjetivação), e, não raro, 

integrou-se também de outras normas destinadas a atuar uma 
completa e pormenorizada regulamentação jurídica de seus pontos 
mais delicados, de modo a não requerer ulteriormente, a tal 

propósito, a intervenção do legislador ordinário (ou seja, sua 
positivação). 

 
No século XX, contudo, os textos constitucionais, que, até 

então, se limitavam a assegurar as liberdades tradicionais da pessoa 

humana, passaram a demonstrar preocupação em “ajudar o homem 
na busca da felicidade e no desenvolvimento de sua personalidade” 
(BURDEAU, 1971, p. 609 apud HORTA, 1983, p. 151). 

Cabia, nesse momento, aos textos constitucionais estabelecer 
as proibições a serem impostas ao Estado, assim como determinar 
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as obrigações positivas do Estado, suficientemente capazes de 
alcançar a parcela do povo sujeita às adversidades oriundas de sua 

baixa condição social e econômica. (HORTA, 1983). 
Assim sendo, os primeiros países a recepcionarem em sua 

Constituição as tendências do novo cenário social, impondo ao 
Estado o ônus de prestador de benefícios (HORTA, 1983), 

diminuindo as diferenças de classes e, para tanto, permitindo ao 
Executivo excepcional produção normativa, foram México e 
Alemanha. 

A Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos, de 5 de 
fevereiro de 1917, e a Constituição da República Alemã, de 11 de 
agosto de 1919, distinguem-se, conforme Raul Machado Horta 
(1983, p. 152), por suas peculiaridades, mas identificam-se nas 

“circunstâncias extraordinárias que precederam sua eclosão”. 
Resultado da revolução mexicana, tendo sido votada pelo 

Congresso Constituinte, o qual se reuniu no Teatro da República, na 
cidade de Querétaro, a Constituição de 1917 é considerada pelos 
mexicanos a primeira Constituição política e social do mundo. 
(URBINA, 1971 apud HORTA, 1983). 

Inicialmente, o documento formula seu texto reservando 
espaço para os direitos individuais, de modo a especificar as 
garantias do indivíduo (arts. 1º ao 30) e asseverar a proibição da 
restrição ou suspensão desses importantes direitos, com exceção das 
hipóteses previstas na Carta Constitucional (art. 10). (HORTA, 
1983). 

Dentre os direitos individuais assegurados, merecem 
destaque os direitos à educação (art. 3º, I, II, III, V, VI, VII, VIII); à 
liberdade de profissão, de indústria, de comércio e de trabalho (art. 
4º); à liberdade de pensamento (art. 6º); à liberdade de imprensa e 

ao não estabelecimento de censura prévia (art. 7º). (HORTA, 1983). 
Entretanto, o tema de maior repercussão social, política e 

econômica da Constituição Mexicana de 1917 cuida da 
transformação no regime da propriedade: 
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O artigo mais extenso da Constituição do México, o art. 27, que 

contém 2.840 palavras, é também o de maior repercussão social, 
política e econômica. Nele repousa a transformação operada no 
regime da propriedade e nas relações decorrentes desse regime. A 

publicização da propriedade é amplíssima, com sacrifício de sua 
privatização. A propriedade passa a ser destinatária de regras de 
limitação, que afirmam a prevalência do interesse público, para 

justificar o seu uso com fins de distribuição da riqueza. As 
associações religiosas, as Igrejas, os seminários, os colégios, os 

conventos, os bispados, as casas paroquiais, foram privados da 
capacidade de adquirir, possuir ou administrar bens de raízes, e 
seus bens foram nacionalizados (art. 17, II). As normas da reforma 

agrária e sua execução, a fixação da extensão da pequena e da 
grande propriedade dilatam o campo material da Constituição pela 
inclusão de temas insuspeitados e até proibidos nos textos que 

condensaram a formulação individualista dos direitos individuais, 
naturais e imprescritíveis. (HORTA, 1983, p. 153) 

 
Como denota-se, o regime da propriedade e suas relações 

sofreram limitações voltadas para o interesse público, a ele 
vinculando seu uso com finalidade de distribuição de riquezas, 
impedindo as associações religiosas de possuir bens imóveis e 
estabelecendo normas para a reforma agrária e sua execução. 

Além disso, a Constituição mexicana estabelece importantes 
direitos e garantias dos trabalhadores das iniciativas privada e 
pública: 

 
O seu art. 123, por exemplo, traz em seus incisos normas 

constitucionais a respeito do Trabalho e da Previdência Social, 
proibindo trabalho infantil (II), jornadas superiores a oito horas ou 
sete no caso de trabalho noturno (I), prevendo garantias para as 

gestantes (V), salário mínimo (VI), equiparação salarial (VII), 
participação nos lucros da empresa (IX), prioridade de 

recebimento dos créditos trabalhistas em caso de falência (XXIII), 
além de instituir a impenhorabilidade do bem de família (XXVIII). 
Outro aspecto de notável vanguarda está no inciso XXVII do citado 

art. 123. Nele estabelece-se em defesa da dignidade do trabalhador 
a nulidade de cláusulas abusivas do contrato de trabalho, tais como 
a estipulação de jornada desumana, fixação de salário mínimo não 
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remunerador, retenção do salário por motivo de multa e renúncia 

antecipada de indenizações por acidente de trabalho. O dispositivo 
ainda proíbe que o lugar do pagamento do salário seja em “bar, 
café, taberna, cantina ou loja”, para impedir a antiga prática dos 

patrões de fazer do seu empregado um eterno devedor do seu 
comércio e assim “prendê-lo” no emprego até que consiga quitar a 
impagável dívida. Em outra alínea, estabelece os direitos e 

garantias dos servidores públicos, prevendo remuneração em 
dobro para a hora extra (I), férias obrigatórias (III), proibição de 

demissão sem justa causa (IX) etc. A seguridade social é alicerçada 
em normas programáticas, prevendo até “centro de férias e de 
recuperação” (XI, e). (LOYDEN, 2000 apud NICOLAU, 2009, 

p. 26) 

 
Para que todos esses direitos fossem assegurados na prática, 

a Constituição de 1917 teria de viabilizar ao Estado os instrumentos 
legislativos hábeis para sua execução. Contudo, não só não 
viabilizou-se os instrumentos, como também proibiu-se a entrega 
do Poder Legislativo para um só indivíduo (NICOLAU, 2009, p. 27): 

 
Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su 

ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola 
persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un 

individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo 
de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. 

(CONSTITUIÇÃO DO MÉXICO DE 1917). 

 

Denota-se que o citado artigo 49 da Constituição Mexicana 
proíbe a entrega do Poder Legislativo a um só indivíduo, com 
ressalva para o caso de faculdades extraordinárias ao Executivo, 
conforme o disposto no artigo 29 do mesmo diploma normativo. No 
que lhe concerne, o art. 29 assim dispõe: 

 

Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz 
pública, o de cualquiera otro que ponga a la sociedad en grande 
peligro o conflicto, solamente el Presidente de la República 

Mexicana, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y con 
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aprobación del Congreso de la Unión, y en los recesos de éste, de 

la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país, o en 
lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer 
frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por 

un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que 
la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la 
suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste 

concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el 
Ejecutivo haga frente a la situación. Si la suspensión se verificase 

en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para 
que las acuerde. (CONSTITUIÇÃO DO MÉXICO DE 1917). 

 
Observa-se que o art. 29 autorizava o Poder Executivo a 

legislar, porém, somente em casos excepcionais e por tempo 
limitado, para suspender em todo o país ou em lugar determinado 

as garantias que fossem obstáculo para fazer frente, rápida e 

facilmente, a situações de grande perigo ou conflito. 
Todavia, o Congresso editou nova lei em 8 de maio de 1917, 

dias após a entrada em vigor da Constituição, concedendo ao 
Executivo “faculdades legislativas no ramo da Fazenda, sem tempo 
fixo para seu exercício, isto é, sem observar as formalidades do art. 
29” (RAMIREZ, 2001, p. 241 apud NICOLAU, 2009, p. 27). 

Constatou-se, então, a impossibilidade de atender à nova 
demanda legislativa, por meio de um único órgão, razão pela qual 
“a lei de 8 de maio de 1917 seguiu em vigor indefinidamente” e “o 
Congresso abdicou de suas faculdades constitucionais em matéria 
fazendária” (RAMIREZ, 2001, p. 241 apud NICOLAU, 2009, p. 27). 

Por sua vez, a Constituição Alemã de 1919, aprovada pela 
Assembleia Constituinte na cidade de Weimar, também surgiu 
devido a um movimento revolucionário, este subsequente ao 
insucesso do país na Primeira Guerra Mundial, à abdicação do 
Kaiser Wilhelm II e à extinção da Monarquia. (HORTA, 1983). 

Diferentemente da Constituição Mexicana, a Constituição 
Alemã não permitiu que os clamores revolucionários fizessem parte 
das normas contidas no seu bojo, fato este que não representou 
óbice para a elaboração de um documento de sofisticada técnica, do 



44 | Medidas Provisórias 
 

qual o projeto teve autoria de Hugo Preuß (Preuss) 7 . (HORTA, 
1983). 

Inclusive, para Raul Machado Horta (1983, p. 153), a 
Constituição de Weimar representa um marco que separa o 
constitucionalismo liberal (séculos XVIII e XIX) do 
constitucionalismo social (século XX): 

 
A Constituição de Weimar converteu-se no texto paradigma do 
constitucionalismo do primeiro pós-guerra e ainda é o marco que 

separa duas épocas históricas: a do constitucionalismo liberal dos 
séculos XVIII e XIX e a do constitucionalismo social do século XX, 
que com ela adquiriu expansão universal, deixando na penumbra 

a Constituição do México de 1917, que a precedeu no tempo. 

 
Por sua vez, Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2012) assinala 

tratar-se, a Parte II da Constituição de Weimar, que discorre sobre 
os direitos e deveres fundamentais dos alemães, do ponto mais 
importante para a história jurídica, uma vez que nele se identifica o 
amparo ao indivíduo, à vida social, à religião e sociedades religiosas, 
à instrução e estabelecimento de ensino, e à vida econômica. 

                                            
7 Hugo Preuss was born in Berlin to a family of merchants, studied law in Berlin and Heidelberg, and 

completed his doctorate at the university in Göttingen. He decided to devote himself to academic 
research, and joined the faculty of the University of Berlin as a “private lecturer” (a special status of 

senior lecturer without a position but with teaching obligations). He remained in this uncomfortable 

position for 15 years, since Jews were not awarded the status of professor unless they agreed to convert 
to Christianity for this purpose. While conversion was not a formal legal requirement, in the minds of 

German academics it was still required. Only with the establishment of a private trade school in Berlin 

in 1906 was Preuss hired as a professor of law. Beginning in 1895, Hugo Preuss became a member of 
the Berlin City Council. In 1918 he became one of the founders of the German Democratic Party DDP, 

where Walther Rathenau was a member as well. From 1919 to his death, Preuss was a member of the 

Prussian parliament, yet he also served as Interior Minister of the Weimar Republic. He resigned from 
this post in protest when Germany signed the Treaty of Versailles. In this treaty, Germany relinquished 

its sovereignty in certain areas and committed to paying hefty reparations to the Allies. Preuss’s 

resignation as minister brought about an absurd situation: the signature of this brilliant jurist does 

not appear at the bottom of the constitutional text, though most of it is his brainchild; the constitution 
was approved only after he had stepped down. “The Weimar Constitution and its ‘Father’ Hugo 

Preuss”; The National Library of Israel. (Disponível em: 

<http://web.nli.org.il/sites/NLI/English/collections/personalsites/Israel-Germany/Weimar-
Republic/ Pages/Weimar-Constitution.aspx>. Acesso em: 5 nov. 2016). 
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Ferreira Filho (2012) aponta que esses direitos, mesmo 
aqueles relacionados às liberdades, são marcados por novo espírito 

social, com distinção, por exemplo, àqueles voltados para o 
casamento (art. 119), juventude (art. 122) e obrigatoriedade da 
instrução escolar, provida pelos estabelecimentos públicos (art. 
145). 

Outrossim, a Parte II também assegura a inviolabilidade de 
domicílio (art. 115), o sigilo de correspondência (art. 117), a liberdade 
de expressão e imprensa (art. 118), o direito de reunião pacífica e 
não armada (art. 123), a liberdade de associação (art. 124), o direito 
de petição (art. 126) e a liberdade religiosa (art. 135). 

Não obstante a importância desses dispositivos, a temática 
inovadora reside na Quinta Seção da Constituição de 1919 (Fünfter 

Abschnitt. Das Wirtschaftsleben.), que versa sobre a vida econômica 
(FERREIRA FILHO, 2012), estabelecendo balizas delimitadoras dos 
direitos clássicos e introduzindo novos direitos (HORTA, 1983). 

Na Seção em comento, avulta-se a vinculação do uso da 
propriedade ao interesse social – “Eigentum verpflichtet. Sein 
Gebrauch soll zugleich Dienst sein für das Gemeine Beste” – (art. 
153), o que representa, segundo Nicolau (2009, p. 29), um “exemplo 
clássico da passagem do Estado liberal para o Estado social”. 

Destacam-se, além disso, a repartição das terras (art. 155), a 
possibilidade de incorporação à propriedade coletiva de empresas 
privadas suscetíveis de estatização (art. 156), a proteção ao trabalho 
(art. 157), o direito de sindicalização (art. 159), a previdência social 

(art. 161) e a cogestão das empresas com trabalhadores (art. 165). 
Com o advento da Constituição alemã de 1919, estabeleceu-se 

um novo modelo constitucional, o qual veio a ser seguido pelas 
constituições mundo afora: 

 
Estava assim estabelecido um novo modelo. Foi ele seguido e 
imitado nas constituições que pouco mais tarde se editaram na 

Europa (especialmente a espanhola de 1931), e pelo mundo afora, 
chegando ao direito positivo brasileiro com a Carta de 1934. Esta é 
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a primeira das nossas que enuncia uma Ordem Econômica e Social 

(Título IV). (FERREIRA FILHO, 2012, p. 46) 

 
Entretanto, diante da incumbência de tantas prestações 

sociais, a Constituição Alemã teria de, assim como a Constituição 
Mexicana, propiciar ao Estado os instrumentos necessários para o 
efetivo cumprimento dos deveres a ele impostos, os quais 
colocaram-na em uma posição de vanguarda na seara do direito 
constitucional. 

Surgiu, desse modo, o permissivo constitucional (art. 48) de 
expedição normativa para o Executivo – atividade até então restrita 
unicamente ao Legislativo – em situações de ameaça à ordem e à 
segurança pública, com o uso da força armada e com a suspensão de 
importantes direitos civis (alguns inclusive já destacados): 

 
Artikel 48. Wenn ein Land die ihm nach der Reichsverfassung 
oder den Reichsgesetzen obliegenden Pflichten nicht erfüllt, kann 

der Reichspräsident es dazu mit Hilfe der bewaffneten Macht 
anhalten. 
Der Reichspräsident kann wenn im Deutschen Reiche die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich gestört oder 
gefährdet wird, die zur Wiederherstellung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung nötigen Maßnahmen treffen, 

erforderlichenfalls mit Hilfe der bewaffneten Macht einschreiten. 
Zu diesem Zwecke darf er vorübergehend die in den Artikeln 114, 

115, 117, 118, 123, 124 und 153 festgesetzten Grundrechte ganz oder 
zum Teil außer Kraft setzen. 
Von allen gemäß Abs. 1 oder Abs. 2 dieses Artikels getroffenen 

Maßnahmen hat der Reichspräsident unverzüglich dem Reichstag 
Kenntnis zu geben. Die Maßnahmen sind auf Verlangen des 
Reichstags außer Kraft zu setzen. 

Bei Gefahr im Verzuge kann die Landesregierung für ihr Gebiet 
einstweilige Maßnahmen der in Abs. 2 bezeichneten Art treffen. 

Die Maßnahmen sind auf Verlangen des Reichspräsidenten oder 
des Reichstags außer Kraft zu setzen. 
Das Nähere bestimmt ein Reichsgesetz. (CONSTITUIÇÃO DA 

ALEMANHA DE 1919). 
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Embora o art. 48 seja considerado o permissivo para a 
produção normativa pelo Executivo, convém salientar que tal não 

está expresso neste sentido. Permite, porém, de modo mais 
abrangente, tomar as medidas que forem necessárias 8  para o 
restabelecimento da ordem e segurança pública (incluindo-se a 
expedição normativa). 

A doutrina e a jurisprudência alemã, ao interpretarem o 
abrangente permissivo contido no âmago do artigo 48, estenderam 
a atribuição de expedir leis ao Presidente, chefe do Executivo. 
Contudo, os ocupantes deste cargo abusaram desta atribuição, 
contribuindo para o fim da República de Weimar 9 . (FERREIRA 
FILHO, 2012).  

Sendo assim, denota-se que, tanto no México de 1917 quanto 

na Alemanha de 1919 – independente de qualquer preferência ou 
simpatia em torno de uma ou outra Constituição – sobrepujou-se os 
aspectos de provisoriedade e urgência das medidas extraordinárias 
concedidas ao Estado para atender as novas demandas sociais. 

 

                                            
8 “Artigo 48. Caso um Estado não venha a cumprir as obrigações a ele impostas pela Constituição ou 
leis do Reich, o Presidente do Reich pode fazer uso da força para fazê-los cumpri-las. 

Quando a ordem e a segurança pública estiverem consideravelmente perturbadas ou ameaçadas, o 

Presidente do Reich pode tomar as medidas necessárias para reestabelecer a ordem e a segurança 
pública, com o apoio da força armada se necessário. 

Para esse fim, pode ele suspender, parcial ou inteiramente, os direitos fundamentais fixados nos 
artigos 114, 115, 117, 118, 123, 124 e 153. 

O Presidente do Reich deve informar o Reichstag, sem atraso, de todas as medidas adotadas de acordo 

com os Parágrafos 1 ou 2 deste Artigo. Estas medidas devem ser revogadas se assim exigido pelo 
Reichstag. 

Se o perigo é iminente, o governo de um Estado pode, em seu território, adotar as medidas descritas 

no Parágrafo 2. Estas medidas devem ser revogadas se assim exigido pelo Presidente do Reich ou pelo 
Reichstag. 

Pormenores dispostos em lei do Reich.” Artigo 48 da Constituição de Weimar de 1919. (Tradução livre 
do autor deste livro) 

9  Para maior aprofundamento: “A República de Weimar”; Deutsche Welle. (Disponível em: 
<http://www.dw.com/pt-br/a-rep%C3%BAblica-de-weimar/a-890198>. Acesso em 8 nov. 2016). 





 
 
 

3 
 

Executivo legiferante 

 
 

No capítulo anterior desta obra, foi possível demonstrar que 
a atividade legislativa foi exercida com exclusividade pelo 
Parlamento durante o século XIX, cenário do Estado liberal. Neste 
período, o Estado atuava como mero regulador da sociedade, sem 

interferir significativamente na vida dos governados. 
Não obstante a não interferência do Estado, sua atuação, por 

outro lado, se voltava apenas para os interesses da classe burguesa, 
deixando de lado a segurança e o bem-estar das demais classes, que 
se revoltaram e compeliram o Estado a atender direitos 
fundamentais que, até então, não eram a todos assegurados. 

Diante da urgência das demandas e da lentidão do 
Parlamento, foi necessário que o Estado fizesse uso de instrumentos 
alternativos para a prestação dos direitos exigidos. Assim sendo, 
irrompeu, no século XX, um processo de transferência parcial da 
atividade legislativa ao Executivo, órgão de maior agilidade e 
eficiência. 

 
3.1 O Poder Executivo nos sistemas de governo 

 

O advento de uma legislação introduzida no ordenamento 
jurídico pelo Executivo, disfarçada ou manifestamente em quase 
todos os Estados, representa, indiscutivelmente, o “aspecto mais 
singular do processo de elaboração das leis no Estado 
contemporâneo” (FERREIRA FILHO, 2012, p. 166). 
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Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2012) assinala que, no 
Brasil, além da atividade legislativa decorrente de concessão do 

Parlamento, como é o caso da lei delegada, o Executivo também 
conta com uma legislação “permitida”, atribuída a ele diretamente 
pela Constituição Federal. 

No entanto, para que se possa adentrar de modo profícuo ao 

núcleo deste trabalho e, mais pontualmente, ao cerne deste capítulo, 
faz-se necessário, inicialmente, expor alguns aspectos norteadores 
do tema da atividade legislativa do Executivo, como é o caso do 
parlamentarismo e do presidencialismo. 

Pretende-se, neste ponto do trabalho, analisar as 
características do Poder Executivo nos referidos sistemas de 
governo sob a ótica da teoria da separação dos poderes glorificada 

por Montesquieu no século XVIII, de modo a identificar quando mais 
aproximam-se ou distanciam-se dos ditames da teoria separatista. 

 
3.1.1 Parlamentarismo 

 
Pode-se dizer que o parlamentarismo nasceu na Inglaterra, 

com a Revolução Gloriosa de 1688 (BENITEZ, 2002), vindo a se 
firmar, entretanto, somente no século XIX. Suas origens, por outro 
lado, remontam aos anos 1200, quando, em 1295, por ato do rei 
Eduardo I, oficializaram-se as reuniões do parlamento (STRECK, 
2003). 

A instituição do parlamento bicameral veio a ocorrer em 1332, 

com nobres e plebeus sendo representados distintamente. Contudo, 
uma maior estruturação do parlamentarismo somente foi 
evidenciada a partir de 1714, em razão da instalação do Gabinete, 
que tomava decisões sem a presença do monarca. (STRECK, 2003). 

Um dos aspectos mais marcantes desse sistema de governo, o 
Primeiro Ministro, surgiu a partir do ministério de Robert Walpole 
(1721), sedimentando-se a divisão entre a chefia de governo e a 
chefia de Estado, cada qual conferida a pessoas diferentes, 
responsáveis por obrigações distintas. (STRECK, 2003). 
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Esse modelo assume um caráter mais popular a partir de 
1782, quando a Câmara dos Comuns passa a participar da escolha 

do Primeiro Ministro. Desde então, permitiu-se a destituição do 
governo, pelo “voto de desconfiança”, como consequência da 
responsabilização política da chefia de governo. (STRECK, 2003). 

Outro momento significativo na história ocorreu após o fim 

da Segunda Guerra Mundial, quando diversos países dominados 
pelo regime fascista e antiparlamentar, ou que apoiavam a ocupação 
nazista, cansados de um Executivo pujante, voltaram a adotar o 
modelo parlamentarista ou o adotaram pela primeira vez. 
(BENITEZ, 2002). 

Conceitualmente, o Parlamentarismo pode ser descrito, 
conforme Pinto Ferreira (1977) em Benitez (2002), no seu sentido 

ampliativo, como a dominação política do Parlamento, e, no sentido 
técnico restritivo, como um sistema que apoia-se no vínculo do 
Executivo ao Legislativo, pela confiança do Parlamento. 

Benitez (2002, p. 94) faz nova referência a Pinto Ferreira 
(1977) ao afirmar que esse sistema “representa uma etapa decisiva 
no desenvolvimento da civilização política, porque permite a 
orientação do governo pela vontade da maioria”, fazendo ressalva 
para o respeito aos ditames da lei e aos direitos da minoria. 

A referida autora (BENITEZ, 2002, p. 94) esclarece, a partir 
de Pinto Ferreira (1977), que assim é possível um maior controle 
pelo eleitorado e justifica que só há esta possibilidade “porque na 
convivência entre os poderes no Parlamentarismo predomina o 

Poder Legislativo, órgão representativo por excelência”. 
Sob a ótica da separação dos poderes, pode-se dizer que o 

Parlamentarismo é o modelo que detém a forma mais complexa de 
Poder Executivo, com um dualismo impresso na divisão formal 

entre a Chefia do Estado – seja pelo rei na monarquia ou pelo 
presidente na república – e a Chefia do Governo. (BENITEZ, 2002). 

Notadamente, o sistema parlamentarista, ao implementar a 
separação dos poderes, guarda para si elementos muito peculiares, 
que se afastam da teoria separatista. Confere-se especial destaque 



52 | Medidas Provisórias 
 

para o sustentáculo do Governo, que se identifica na maioria 
parlamentar e em sua confiança no Governo. (BENITEZ, 2002). 

Por outro lado, apesar de o Governo depender da confiança 
do Parlamento para garantir sua manutenção, a ele também é 
atribuído um instrumento com o propósito de dar equilíbrio aos 
meios de controle parlamentar. Trata-se da prerrogativa de 

“dissolução do Parlamento” conferida ao Governo. (BENITEZ, 
2002). 

Por meio desse instrumento, é permitido ao Governo 
dissolver o Parlamento em caso de forte discordância política sem 
solução entre eles, incumbindo o povo de resolver o impasse 
mediante novas eleições. Diante disso, justificável falar-se em 
“colaboração de poderes” 10 quando analisado o parlamentarismo. 

(BENITEZ, 2002). 
Em competente síntese dos traços estruturantes do governo 

parlamentarista, leciona José Joaquim Gomes Canotilho (2003, p. 
583): 

 
A forma de governo parlamentar assume também várias 

expressões concretas, mas existem traços estruturantes que se 
podem sintetizar em três ideias: (1) responsabilidade do gabinete 
perante o parlamento: o gabinete ou o primeiro-ministro é 

nomeado pelo chefe de estado (rei ou presidente da república), 
mas deve, antes, obter a confiança do parlamento, havendo a 

obrigação de demitir-se no caso de aprovação de moções de 
censura ou de rejeição de votos de confiança; (2) dissolução do 
parlamento pelo chefe de estado, sob proposta do gabinete (do 

primeiro-ministro), ou seja, a dissolução é feita por decreto 
presidencial ou real (consoante se trate de república ou de 
monarquia), mas trata-se de um acto de iniciativa do gabinete que 

assume a responsabilidade política do mesmo através da referenda 
(dissolução ministerial ou governamental); (3) eleição (no caso de 

se tratar de um regime republicano) do presidente da república 

                                            
10 No item 2.2 deste livro, salientou-se o argumento de Lênio Streck acerca do tema: Defende, inclusive, 

que deveríamos falar em “colaboração de poderes” quando nos referíssemos ao parlamentarismo e 

“independência orgânica e harmonia dos poderes” (STRECK, 2003, p. 165) quando aludíssemos ao 
presidencialismo. 
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pelo parlamento, sem relevantes funções de direção política mas 

com um estatuto constitucional de irresponsabilidade política 
perante o mesmo. 

 
Benitez (2002) sustenta-se em Manuel Pastor (1990) para 

advertir que, pelas inúmeras modificações adotadas pelo 
Parlamentarismo contemporâneo, o princípio da separação dos 

poderes teria sofrido no mínimo duas ocorrências significativas, 
dentre as quais uma delas está atrelada à “colaboração de poderes”. 

Benitez (2002) ressalta que o sentido inicial da separação dos 
poderes, qual seja o do contrapeso, fica não só comprometido, como 
também perdido quando ocupado o Executivo por governos 
emanados da maioria parlamentar, posto que aí configura-se uma 
homogeneidade da titularidade dos dois poderes. 

De acordo com Benitez (2002), a separação dos poderes seria 
um princípio tendencioso no parlamentarismo, não só por tal 
homogeneidade, como também pelo fato de o Parlamento não mais 
deter o monopólio da produção legislativa, em virtude do 
reconhecimento, ao Governo, da competência de editar normas com 
força de lei. 

 
3.1.2 Presidencialismo 

 
O sistema presidencial de governo surgiu quando da 

emancipação das treze colônias norte-americanas em 1776. Com 

inspiração no liberalismo inglês, o modelo teria, não um monarca 
hereditário, mas um presidente eleito periodicamente pelo povo, 
com poderes mais amplos à frente do Poder Executivo. (BENITEZ, 
2002). 

Com o presidencialismo nascido do modelo norte-americano 
do século XVIII, o poder político se concentrou no detentor da função 
de presidente, uma vez que reunidas as atribuições de governo e de 
representação do Estado na mesma figura, o que engrandeceu o 
poder político do ocupante da posição. (STRECK, 2003). 
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Utilizando-se justamente do arquétipo norte-americano, 
Canotilho (2003, p. 586-587) aponta com propriedade os traços 

fundamentais constitucionalmente estruturantes do governo 
presidencial: 

 

O ‘poder legislativo’, o ‘poder executivo’ e o ‘poder judiciário’ são 
constitucionalmente consagrados como três poderes 

independentes. Trata-se, desde logo, de uma independência 
orgânica, designadamente no que respeita ao executivo e 
legislativo. [...] O Chefe do Estado – Presidente da República – é 

dotado de legitimidade democrática quase directa, pois ele é eleito 
por um colégio formado por grandes eleitores em número igual ao 
de senadores e representantes. [...] O Presidente da República é, 

simultaneamente, chefe do estado e chefe do governo, e daí a 
ausência de um gabinete ministerial no verdadeiro sentido e a 
existência de simples secretários de Estado, subordinados ao 

presidente. [...] Assume grande relevância a existência de um 
poder judiciário activo que se transformou através do Supreme 

Court e do instituto da judicial review (fiscalização da 
constitucionalidade das leis) num importante contra-poder em 
momentos históricos importantes como nos casos de New Deal 

(1936-1953), igualdade racial (1954), direitos das mulheres (1965) 
e recusa de ‘privilégios’ do executivo (1974). [...] Não existem 
controlos primários entre o Presidente da República e o Congresso: 

o Presidente não tem poderes de dissolução das câmaras e 
nenhuma destas ou ambas tem a possibilidade de aprovar moções 

de censura contra o presidente. O governo é ‘irresponsável’ e o 
parlamento ‘indissolúvel’. Daí o afirmar-se que os poderes são 
poderes separados. De todo o modo, existem alguns elementos de 

‘contrapeso’: o Presidente pode ser destituído através do processo 
de impeachment e o Senado tem de dar o seu assentimento à 
nomeação dos secretários de estado e altos funcionários do 

executivo. Por sua vez, o Presidente dispõe do direito de veto 
relativamente aos actos legislativos mas com possibilidade de 

superação do veto político por cada uma das câmaras através de 
deliberação aprovada por mais de 2/3 (two thirds rule). 

 
Diante disso, pode-se definir esse sistema como aquele em que 

o chefe de Estado e o Chefe de Governo são a mesma pessoa, ou seja, 
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o Presidente da República, eleito direta ou indiretamente pelo povo, 
com o poder, aliás, de nomear ministros de sua confiança para 

auxiliá-lo na condução do governo. (BENITEZ, 2002). 
Diferencia-se do parlamentarismo, não só pela 

“unipessoalidade” da função executiva, como também, em virtude 
da fixação de mandato para o presidente da república, do poder de 

veto às decisões proferidas pelo parlamento e, em regra, da iniciativa 
legislativa para dar começo à edição de normas. (STRECK, 2003). 

Ainda no berço do primeiro governo presidencialista da 
história referido anteriormente, chegou-se a suscitar, inclusive, a 
possibilidade de um governo colegial. Contudo, a ideia não 
prosperou, de modo que o Poder Executivo é, nesse regime, confiado 
até hoje a uma pessoa somente. (BENITEZ, 2002). 

Nesse sentido, Thomas Jefferson, terceiro Presidente dos 
Estados Unidos e um dos “Pais Fundadores” da nação norte-
americana, criticou, à época (1823), a pluralidade na composição do 
Poder Executivo, demonstrando o quão prejudicial seria sua adoção, 
bem como apontando benefícios do modelo escolhido: 

 
To Monsieur A. Coray. 

Monticello, October 31, 1823. 
[…] For if experience has ever taught a truth, it is that a plurality 

in the supreme Executive will forever split into discordant factions, 
distract the nation, annihilate its energies, and force the nation to 
rally under a single head, generally an usurper. We have, I think, 

fallen on the happiest of all modes of constituting the Executive, 
that of easing and aiding our President, by permitting him to 
choose Secretaries of State, of Finance, of War, and of the Navy, 

with whom he may advise, either separately or all together, and 
remedy their divisions by adopting or controlling their opinions at 
his discretion; this saves the nation from the evils of a divided will, 

and secures to it a steady march in the systematic course which 
the President may have adopted for that of his administration. […] 

(JEFFERSON, 1904, p. 485).11 

                                            
11 “Porque, se a experiência já ensinou uma verdade, foi que a pluralidade no Executivo supremo para 

sempre fracionará em facções discordantes, distrairá a nação, aniquilará suas energias e forçará a 
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Não obstante, identifica-se no presidencialismo o sistema de 

checks and balances, ou seja, freios e contrapesos, implementado 
com o intuito de conferir equilíbrio ao exercício das funções estatais 
e permitir que os diversos espaços de poder convivam 
harmonicamente. (STRECK, 2003). 

Nessa ótica da teoria separatista, ilustra-se, sob outro ângulo, 
a prerrogativa de regulação do ordenamento judicial por parte do 
Congresso, enquanto que a aplicabilidade das leis fica condicionada 
à interpretação dos juízes acerca de sua consonância com a 
Constituição. (BENITEZ, 2002). 

Da mesma forma, ainda na linha do equilíbrio entre os 
poderes, o presidente e seus ministros podem ser impedidos pelo 

Parlamento por meio do instrumento do impeachment em caso de 
comprovadas ações ilegais ou criminosas. A despeito disso, não 
depende o Executivo da confiança do Parlamento. (BENITEZ, 2002). 

Ao não depender dessa confiança, o Executivo do sistema 
presidencial se apresenta como um poder mais independente que o 
Executivo do sistema parlamentarista. Deixa, portanto, de ter 
responsabilidade em relação ao Legislativo, mas apenas no que diz 
respeito aos seus eleitores. (BENITEZ, 2002). 

Ocorre que a não responsabilização do Executivo 
relativamente ao Legislativo, mediante a garantia de uma maior 
separação entre as funções de estado, representa, para muitos, uma 
renúncia ao princípio da responsabilidade do governo em relação ao 

Parlamento, acarretando uma “ditadura” no prazo do mandato. 
(STRECK, 2003). 

                                            
nação a unir-se sob uma cabeça única, geralmente um usurpador. Nós adotamos, penso eu, o mais 

feliz dos modos de constituir o Executivo, que auxilia e facilita o trabalho de nosso Presidente ao 

permiti-lo que escolha Secretários de Estado, de Finanças, de Guerra, e da Marinha, com os quais ele 
pode se aconselhar, separadamente ou em conjunto, e resolver as divergências dos Secretários, 

adotando ou moderando suas opiniões à sua vontade; isso poupa a nação dos males de uma vontade 

dividida e assegura-lhe uma marcha firme no curso sistemático o qual o Presidente pode ter adotado 
para sua administração”. (Tradução livre do autor deste livro) 
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A aludida ausência de responsabilidade em face do Legislativo, 
com o fim de evitar neste a concentração do poder, vem a gerar um 

paradoxo na teoria separatista, ensejando uma grande liberdade ao 
Executivo, que se distancia de um sistema que foi idealizado para 
impedir o despotismo ou o abuso de poder. (BENITEZ, 2002). 

Em contrapartida, a controversa ausência de 

responsabilidade contribui, diante da liberdade assegurada, para a 
agilidade do Executivo na tomada de decisões e sua concretização. 
Trata-se, portanto, de essencial prerrogativa do presidencialismo, a 
qual, por outro lado, pressupõe um exercício equilibrado, a fim de 
evitar-se o arbítrio. 

 
3.2 A ineficiência do Legislativo e a efetividade do Executivo 

 
Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2012) dedica parte de seu 

trabalho “Do Processo Legislativo” a estudar a crise da lei e a crise 
da democracia, assim como as razões pelas quais aquela está 
diretamente ligada a esta, e concluindo pela decorrência, do 
processo legislativo, de graves ameaças para a democracia. 

Ferreira Filho (2012) identifica as ameaças para a democracia 
decorrentes do processo legislativo a partir da análise da “tirania do 
Executivo” que eclode quando a ele conferida a elaboração de leis, 
diferentemente da mácula da “ineficiência governamental” do 
Estado que se nega a atribuir esse poder ao Executivo. 

De acordo com Ferreira Filho (2012, p. 43), Stuart Mill já 

identificava no século XX que “em qualquer país o executivo é o 
ramo do governo que exerce o poder imediato, ficando em contacto 
direto com o povo” e que “por ele são, sobretudo, representados os 
benefícios, os temores e o prestígio do governo”. 

Salienta, contudo, Ferreira Filho (2012) que o Executivo já é, 
de certa maneira e aos olhos do povo, o governo, e que, em razão 
disso, atribuir a ele a produção legislativa pode transformá-lo em 
um poder onipotente, do qual surgiria uma nova tirania, um novo 
despotismo, inobstante o fundo democrático e transitório.  
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Sob outra ótica, Ferreira Filho (2012) adverte que a recusa ao 
Executivo da função legislativa não evitaria uma crise na 

democracia. Se por um lado evitaria o ensejo do arbítrio, por outro 
poderia destruir a democracia e arrastar o governo ao abismo da 
impotência, porquanto nenhum governo subsiste à sua ineficiência. 

Acrescenta Ferreira Filho (2012, p. 44) que a problemática é 

ainda mais evidente no Estado social, “onde, por desempenhar um 
papel crucial na vida econômica, a inação do governo pode ferir a 
sociedade inteira, onde a ‘lentidão e a esterilidade das discussões 
legislativas’ são odiosas e insuportáveis para a opinião”. 

Clèmerson Merlin Clève (2000, p. 41) refere-se a Ernst 
Forsthoff (1986, p. 49) ao afirmar que o Estado social “é um Estado 
que garante a subsistência e, portanto, é Estado de prestações, de 

redistribuição de riqueza”. Assinala que, em razão disso, o Executivo 
passa a ser, dos três poderes, aquele com a atuação mais ampliada. 

Nesse sentido, Clève (2000, p. 53) bem descreve o contexto 
que contribuiu para o enfraquecimento do Legislativo: 

 
O vir à tona do Estado social e da sociedade técnica dificulta o 

exercício, pelo parlamento, da função legislativa. Primeiro, porque 
o Estado social e a sociedade técnica exigem do Legislativo um 
preparo técnico que não pode ser encontrado num órgão cuja 

composição não é de especialistas, e sim de mandatários eleitos. 
Depois, porque o processo legislativo nem sempre pode ser célere. 

De uma estrutura colegial, formada por um número nem sempre 
pequeno de congressistas, não se pode exigir que a tomada de 
decisão seja tão rápida como a do Executivo. 

 
Conforme Ferreira Filho (2012), houve um acúmulo de 

questões a serem discutidas pelos Parlamentos. Isto representou um 
cenário responsável por conduzi-los a um verdadeiro estado de 
paralisia, que os fez abdicar gradativamente de sua hegemonia e 
superioridade, algo que tornou-se bastante evidente após 1920. 

Na Alemanha, aponta Benitez (2002, p. 126) como 
“especialmente gravosos para a divisão dos poderes” a fracassada 
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democracia política da República de Weimar e a ascensão dos 
nacional-socialistas, que tiveram como consectária a eliminação da 

divisão dos poderes em 1933 pela “lei de outorgamento de poderes”. 
Por meio da referida lei, suprimiu-se a divisão entre o 

Executivo e o Legislativo, mediante a transferência ao governo da 
faculdade de legislar. Porém, o ápice da supressão ocorreu em 1942, 

quando o Parlamento expressamente permitiu que o governante 
não sujeitasse seus atos às leis em vigor. (BENITEZ, 2002). 

Por sua vez, na França, são apontados por Benitez (2002) 
avanços e retrocessos na tentativa de assegurar o equilíbrio entre os 
poderes. Entretanto, assim como no parlamentarismo da República 
de Weimar, o sistema parlamentarista da Terceira República 
Francesa (1870 a 1940) também recebeu fortes críticas. 

Entre os aspectos motivadores das críticas, destacam-se as 
sucessivas crises ministeriais, com seguidas quedas de gabinetes, 
assim como o fato de o Presidente da República ser eleito pelo 
Parlamento e não diretamente pelo povo, sendo ele nitidamente 
manipulado pelas manobras parlamentares. (BENITEZ, 2002). 

De modo geral, face às fortes críticas e as novas demandas 
sociais, os Parlamentos se viram incapazes e sem a coragem 
necessária para adotar medidas imprescindíveis, inadiáveis e, até, 
impopulares. Em virtude disso, deu-se ao Executivo os poderes para 
que fizesse o que tinha de ser feito. (FERREIRA FILHO, 2012). 

Percebe-se que, com a derrocada do Parlamento, no entanto, 
houve um engrandecimento do Executivo, passando a ser encarado 

inclusive como poder governamental. Esse fenômeno, como assinala 
Ferreira Filho (2012), evidenciou-se nas Constituições que 
sobrevieram à Segunda Guerra Mundial.  
 

3.3 O Executivo legiferante e suas modalidades 
 
Os três poderes são caracterizados pela elaboração das leis por 

parte do Legislativo, promoção da execução da lei pelo Executivo e 
aplicação da lei pelo Judiciário. Isto posto, configura-se a atribuição 
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ao Executivo da competência para legislar como a principal de suas 
funções atípicas. (BENITEZ, 2002). 

Na contramão do Legislativo, a “dilatação” do Executivo 
evidencia um processo de descentralização da atividade normativa, 
com o abarcamento de funções por aquele poder, as quais não 
faziam parte de suas funções tradicionais no Estado liberal, e, até 

então, eram reservadas ao legislador. (CLÈVE, 2000, p. 99). 
Clèmerson Merlin Clève (2000) assinala que, nas sociedades 

políticas contemporâneas, evidencia-se uma participação ativa do 
Executivo no processo legislativo, operando-se pela (i) intervenção 
em uma das fases do procedimento de elaboração da lei, ou pela (ii) 
elaboração, por ele próprio, do ato normativo. 

Não é o objetivo desta obra se aprofundar na abordagem das 

fases do procedimento de elaboração das leis, razão pela qual seu 
autor se limitará a tratar do segundo modo citado no parágrafo 
anterior de participação do Executivo no processo legislativo, qual 
seja o da “elaboração, por ele próprio, do ato normativo”. 

Não obstante, antes de iniciar o trato do ponto que mais se 
amolda ao objetivo deste livro, deve-se salientar que, 
independentemente do sistema de governo, é indiscutível a ativa 
participação do Executivo no processo legislativo, tanto na 
provocação do parlamento, quanto na promulgação do ato. (CLÈVE, 
2000). 

Feita essa observação, o autor desta obra apoia-se, 
preponderantemente, em estudo de Alexandre Mariotti (1999) para 

desenvolver este tópico. Sobre o tema, Mariotti (1999) esclarece que 
as normas jurídicas emanadas propriamente pelo Executivo podem 
ser primárias ou secundárias. 

As normas primárias, de acordo com Mariotti (1999), têm o 

condão de introduzir inovação originária à ordem jurídica, enquanto 
que as normas secundárias sustentam-se pela fundamentação em 
lei previamente introduzida no ordenamento jurídico, sem inovar 
originariamente a ordem jurídica. 



Willian Jonas Bassanesi | 61 
 

Mariotti (1999) especifica como exemplo de normas primárias 
– atos equiparados à lei formal – as medidas provisórias, e como 

exemplo de normas secundárias – atos hierarquicamente inferiores 
à lei formal – os regulamentos subordinados, assim denominados 
para distingui-los dos regulamentos autônomos. 

No tocante à produção pelo Executivo das normas 

secundárias, não há que se discutir sua admissibilidade, pelo fato de 
que se destinam à execução dos ditames legais. Em contrapartida, a 
produção de normas primárias suscita discussões por estabelecer 
um cenário de concorrência com o Parlamento. (MARIOTTI, 1999). 

Por esse motivo, Mariotti (1999) assevera que a produção 
legislativa pelo Executivo será sempre exceção, salvo em caso de não 
adoção do princípio da separação dos poderes como princípio 

constitucional. Canotilho (2003, p. 559-560), nesse sentido, defende 
a correspondência entre órgão e função: 

 
Em geral, afirma-se que a nenhum órgão podem ser atribuídas 

funções das quais resulte o esvaziamento das funções materiais 
especialmente atribuídas a outro. Quer dizer: o princípio da 
separação exige, a título principal, a correspondência entre órgão 

e função e só admite excepções quando não for sacrificado o seu 
núcleo essencial. O alcance do princípio é visível quando com ele 

se quer traduzir a proibição do ‘monismo de poder’, como o que 
resultaria, por ex., da concentração de poderes legislativos no 
executivo ou da transformação do legislativo em órgão soberano 

executivo e legiferante. Todavia, permanece em aberto o problema 
de saber onde começa e onde acaba o núcleo essencial de uma 
determinada função.  

 
Depreende-se, dos ensinamentos de Canotilho (2003), que, 

não só deve haver correspondência entre órgão e função, como 
também sua exceção somente será possível quando não houver o 
esvaziamento do núcleo essencial de funções do poder “mutilado”, 
em alusão à proibição da concentração de poder. 

Conforme Clève (2000, p. 127), a atividade legislativa do 
Executivo no direito comparado ocorre em face de “(i) delegação 



62 | Medidas Provisórias 
 

com assento constitucional; [...] (ii) delegação anômala; e [...] (iii) 
atividade legislativa decorrente de atribuição constitucional”, 

podendo esta ser dividida em situação de normalidade ou de crise. 
No decorrer de sua obra “Atividade Legislativa do Poder 

Executivo”, Clève (2000, p. 127, 129-130 e 132) conceitua com 
clareza as referidas hipóteses de atividade legiferante do Executivo 

no direito comparado: 
 

A delegação com assento constitucional dá-se quando a Lei 
Fundamental confere ao ato normativo do Executivo natureza de 

ato legislativo. Esse tipo de delegação pode ser encontrado nas 
Constituições do pós-guerra (França, Portugal, Espanha, Itália, e, 
também, Brasil). [...] Por delegação anômala, entende-se aquela 

autorizada pelo parlamento, mas que implica a produção, pelo 
Executivo, de ato normativo despido de força de lei e, portanto, 

dotado de mero caráter regulamentar. Esse tipo de delegação não 
se confunde com a delegação com assento constitucional [...]. [...] 
Há atividade legislativa decorrente de atribuição quando o 

Constituinte confere diretamente ao Executivo poder para expedir 
ato normativo com ou sem força de lei. Em semelhante situação, o 
Executivo exerce atividade normativa seja para atender a (i) 

situações ordinárias (embora graves), seja, ainda, para atender 
situações (ii) que podem ser consideradas extraordinárias; 
situações de crise que expõem a risco o sistema constitucional. 

 
Inseridas nas formas definidas acima por Clève (2009), 

emolduram-se, respectivamente, a “legislação delegada”, o 
“regulamento autônomo” do direito constitucional francês e a 

“legislação de urgência”, esta que abarca o decreto-legge italiano e 
os brasileiros decreto-lei e medida provisória. (MARIOTTI, 1999). 

 
3.4 A atividade legislativa do Executivo no mundo 
contemporâneo 

 
Se há um aspecto muito particular no processo legislativo do 

Estado contemporâneo, esse aspecto é, indiscutivelmente, o advento 
da legislação elaborada pelo Poder Executivo, que, em quase todos 
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os Estados contemporâneos, pode legislar e ou expedir atos com a 
força de lei. (FERREIRA FILHO, 2012). 

Analisou-se, nesta obra, que o Executivo, a despeito de legislar 
por delegação, também pode legislar por atribuição constitucional. 
Nesse caso, deve ater-se às matérias dispostas na Constituição, para, 
em circunstâncias graves e excepcionais, legislar sem autorização 

parlamentar. (CLÈVE, 1999). 
De acordo com Clève (1999), a atividade legislativa do 

Executivo em casos extraordinários não chega a representar 
hipótese de incompatibilidade com a democracia, desde que haja 
consistente controle político e jurídico dotado de instrumentos que 
contrastem com sua atividade de modo eficaz. 

Nesse contexto, convém analisar as experiências de outros 

países acerca da função legiferante do Executivo, com especial 
atenção para aquela decorrente de atribuição constitucional, bem 
como as medidas de controle e equilíbrio adotadas no sentido de 
impedir o crescimento desmedido do Poder Executivo. 

Relativamente à experiência norte-americana, o que se 
apreende à uma primeira vista é a vedação expressa da edição de 
novas leis pelo Executivo (FERREIRA FILHO, 2012), pois que, a 
Constituição dos Estados Unidos da América de 1787, no art. I, Seção 
1, assegura de forma rígida que todo o poder legislativo é atribuído 
ao Congresso: 

 

ARTIGO I 
Seção 1 
Todos os poderes legislativos conferidos por esta Constituição 

serão confiados a um Congresso dos Estados Unidos, composto de 
um Senado e de uma Câmara de Representantes. (CONSTITUIÇÃO 
DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA DE 1787). 

 
Entretanto, em virtude de necessidades urgentes, o Congresso 

obrigou-se a delegar parte do poder de legislar ao Presidente. 
Instada a se manifestar, a Suprema Corte concluiu que o Congresso 
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não poderia delegar, mas apenas confiar ao Executivo o poder de 
editar regras para a execução da lei. (FERREIRA FILHO, 2012). 

Por sua vez, a experiência da Grã-Bretanha representa, para 
Ferreira Filho (2012), uma verdadeira ironia, porquanto delega-se o 
poder de legislar pelo Parlamento ao Executivo com considerável 
frequência justamente no Estado em que se debruçaram os estudos 

de Locke e Montesquieu sobre a separação de poderes. 
Segundo Ferreira Filho (2012), a delegação do Parlamento a 

ministro ou comissão para fixar regras sobre determinadas matérias 
reflete a forma mais evidente de atividade legislativa pelo Executivo. 
Porém, a determinação das matérias ocorre em termos tão vagos, 
que permite demasiada liberdade ao delegatário. 

Na Alemanha, a Lei Fundamental da República Federal da 

Alemanha de 1949, ou apenas Lei Fundamental de Bonn 12, atual 
“Constituição” Alemã, admite a possibilidade de o Executivo exercer 
atividade legislativa na hipótese de “promulgação de decretos” e no 
caso de declarado “estado de emergência legislativa”. 

No que toca a hipótese de promulgação de decretos, trata-se 
de forma de delegação da função legislativa, conforme o artigo 80 
da Lei Fundamental Alemã: 

 

Artigo 80 
[Promulgação de decretos] 
(1) Através de lei, podem ser autorizados a promulgar decretos o 

Governo Federal, um Ministro Federal ou os governos estaduais. 
Para tal, a lei deve determinar conteúdo, objetivo e extensão da 
autorização outorgada. O decreto deverá conter o dispositivo legal 

que o fundamenta. Quando a lei prevê ̂que uma autorização pode 
ser subdelegada, a subdelegação da autorização deverá ser 
efetuada por um decreto. 

(2) Desde que não existam disposições legais federais em 
contrário, será́ necessária a aprovação do Conselho Federal para 

os decretos do Governo Federal ou de um Ministro Federal, 

                                            
12 Para maior aprofundamento: “1949: Promulgada a Lei Fundamental Alemã”; Deutsche Welle. 

(Disponível em: <http://www.dw.com/pt-br/1949-promulgada-a-lei-fundamental-alemã/a-
525432>. Acesso em 16 dez. 2016). 
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referentes a normas e taxas, relativas à utilização de instalações do 

correio e das telecomunicações, sobre os princípios da cobrança de 
taxas para a utilização das instalações das ferrovias da Federação, 
sobre a construção e operação de ferrovias, bem como decretos 

fundamentados em leis federais que dependam da aprovação do 
Conselho Federal ou que sejam executadas pelos Estados, por 
delegação federal ou como matéria própria. 

(3) O Conselho Federal pode enviar ao Governo Federal projetos 
para promulgação de decretos que requerem a sua aprovação. 

(4) Quando, através de lei federal ou com base em leis federais, os 
governos dos Estados foram autorizados a promulgar decretos, os 
Estados ficam autorizados à regulamentação de tais decretos, 

também por lei. (LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA FEDERAL 
DA ALEMANHA DE 1949) 

 
Apreende-se que a Lei Fundamental confere à lei o poder de 

autorizar o Governo Federal, um Ministro Federal ou os governos 
estaduais a promulgarem decretos, desde que ela fixe o conteúdo a 
ser tratado, o objetivo e a extensão da autorização, e desde que eles 
contenham o dispositivo legal no qual se fundamentam. 

Nitidamente, a Lei Fundamental impôs limites a essa 
autorização de legislar, não mencionando, contudo, qualquer 
limitação com relação ao tempo. Não está, portanto, a habilitação, 
restrita a prazo determinado, não obstante a possibilidade de o 
Poder Legislativo, ao editar a lei delegante, fixá-lo. (FERREIRA 
FILHO, 2012). 

Por sua vez, a decretação do estado de emergência legislativa 

pelo Presidente em casos de urgência está disposta no artigo 81 da 
Lei Fundamental Alemã: 

 
Artigo 81 

[Estado de emergência legislativa] 
(1) Se, no caso do artigo 68, o Parlamento Federal não for 

dissolvido, o Presidente Federal poderá, quando solicitado pelo 
Governo Federal e com a aprovação do Conselho Federal, declarar 
o estado de emergência legislativa para um projeto de lei rejeitado 

pelo Parlamento Federal, apesar de ter sido declarado como 
urgente pelo Governo Federal. O mesmo se aplica no caso de um 
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projeto de lei que tenha sido rejeitado, apesar de o Chanceler 

Federal o ter apresentado juntamente com solicitação a que se 
refere o artigo 68. 
(2) Se, depois de declarado o estado de emergência legislativa, o 

Parlamento Federal rejeitar novamente o projeto de lei, ou aprová-
lo numa versão considerada inaceitável pelo Governo Federal, 
então ele se torna lei, desde que o Conselho Federal o aprove. O 

mesmo se aplica no caso de o projeto não ser votado pelo 
Parlamento Federal dentro do prazo de quatro semanas, após ser 

novamente proposto. 
(3) Durante o mandato de um Chanceler Federal, qualquer outro 
projeto de lei rejeitado pelo Parlamento Federal pode ser 

igualmente aprovado dentro de um prazo de seis meses, após a 
primeira declaração do estado de emergência legislativa, segundo 
os §1 e 2. Terminado este prazo, não pode ser feita outra 

declaração do estado de emergência legislativa durante o mandato 
do mesmo Chanceler Federal. 

(4) A Lei Fundamental não pode ser emendada, nem revogada ou 
suspensa, total ou parcialmente, por uma lei promulgada nas 
condições do §2. (LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA FEDERAL 

DA ALEMANHA DE 1949) 

 
Observa-se que o artigo 81 da Lei Fundamental Alemã confere 

ao Presidente Federal a prerrogativa de declarar, com a aprovação 
do Conselho Federal, o estado de emergência legislativa para um 
projeto de lei declarado urgente pelo Governo Federal, mas que 
tenha sido rejeitado pelo Parlamento Federal.  

Da mesma forma, o artigo 81 estende essa prerrogativa, 

aplicando-a também no caso de um projeto de lei vir a ser rejeitado 
pelo Parlamento Federal, não obstante o Chanceler Federal tê-lo 
apresentado juntamente com a solicitação disposta no artigo 68, 
qual seja a de voto de confiança pela aprovação da maioria dos 

membros.  
No caso de declarado o estado de emergência legislativa e o 

Parlamento rejeitar novamente o projeto de lei ou aprová-lo numa 
versão considerada inaceitável pelo Governo Federal, ou ainda não 
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votá-lo dentro do prazo, então, ele se torna lei, desde que conte com 
a aprovação do Conselho Federal. 

A França, por sua vez, tratou de separar, de modo muito 
particular, a competência normativa entre Legislativo e Governo 
(CLÈVE, 2000), entre lei e regulamento, ao determinar, no artigo 34 
da Constituição de 1958, as matérias submetidas à lei, e, no artigo 

37, a competência regulamentar das demais matérias. 
De acordo com Clève (2000), as matérias elencadas no citado 

artigo 34 da Constituição Francesa de 1958 restringem-se, na sua 
integralidade, à competência normativa do Poder Legislativo. 
Porém, o referido dispositivo também elenca matérias as quais o 
Parlamento se limitará apenas a prescrever os princípios 
fundamentais: 

 
Capítulo V 

DAS RELAÇÕES ENTRE O PARLAMENTO E O GOVERNO 
 
ARTIGO 34º 

A lei estabelece as regras relativas: 
- aos direitos civis e às garantias fundamentais concedidas aos 
cidadãos para o exercício das liberdades públicas; liberdade, 

pluralismo e independência dos meios de comunicação; as 
restrições impostas pela defesa nacional aos cidadãos em sua 

pessoa e seus bens; 
- à nacionalidade, ao estado e a capacidade das pessoas, dos 
regimes matrimoniais, das sucessões e liberalidades; 

- à determinação dos crimes e delitos, bem como às penalidades 
que lhes são aplicáveis; ao procedimento penal; à anistia; à criação 
de novas ordens de órgão jurisdicional e ao estatuto dos 

magistrados; 
- à base, à taxa e às modalidades de cobrança dos impostos de todas 
as naturezas; ao regime de emissão da moeda. 

A lei também estabelece regras para: 
- o regime eleitoral das assembleias parlamentares, das 

assembleias locais e das instâncias representativas dos franceses 
domiciliados fora da França, bem como as condições de exercício 
dos mandatos eleitorais e das funções eletivas dos membros das 

assembleias que deliberam nas coletividades territoriais; 
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- a criação de categorias de instituições públicas; 

- as garantias fundamentais acordadas aos funcionários civis e 
militares do Estado; 
- as nacionalizações de empresas e as transferências de 

propriedade de empresas do setor público ao setor privado. 
A lei determina os princípios fundamentais: 
- da organização geral da defesa nacional; 

- da livre administração das autoridades locais, competências e 
recursos; 

- da educação; 
- da preservação do meio ambiente; 
- do regime da propriedade, dos direitos reais e das obrigações civis 

e comerciais; 
- do direito do trabalho, do direito sindical e da previdência social. 
As leis de finanças determinam os recursos e as despesas do Estado 

nas condições e sob as reservas previstas por uma lei orgânica. 
As leis de financiamento da previdência social determinam as 

condições gerais do seu equilíbrio financeiro e, levando em conta 
suas previsões de receitas, estabelecem seus objetivos de despesas, 
nas condições e sob as reservas previstas por uma lei orgânica. 

Leis de programação determinam os objetivos da ação do Estado. 
As diretrizes plurianuais das finanças públicas são definidas por 
leis de programação. Inscrevem-se no objetivo de equilíbrio das 

contas das administrações públicas. 
As disposições do presente artigo poderão ser especificadas e 
completadas por uma lei orgânica. (CONSTITUIÇÃO DA FRANÇA 

DE 1958) 

 
Tais matérias em que a lei ater-se-á aos princípios 

fundamentais, segundo Clève (2000, p. 139), perfectibilizam o 
modelo francês das “lois cadre”, no qual, por meio de norma 
regulamentar, cumprirá ao Executivo “operar o desenvolvimento 
das bases ou dos quadros principiológicos determinados pela lei”. 

Salienta, Clève (2000), contudo, que essas matérias não se 

restringem àquelas elencadas pelo artigo 34, portanto, não são 
exaustivas, uma vez que uma lei orgânica poderá tornar sua relação 
mais precisa e completa. Evidencia-se, diante disso, uma ausência 
de rigidez nos domínios da lei e do regulamento. 
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No que toca os regulamentos autônomos editados com base 
no artigo 37, constituem-se, conforme Clève (2000), normas 

primárias que inovam a ordem jurídica, fazendo surgir direitos e 
obrigações, sob o alerta, porém, de não poder invadir as matérias 
reservadas à lei, sendo igualmente verdadeira a recíproca: 

 

ARTIGO 37º  
Assuntos diferentes dos que estão no âmbito da lei têm um caráter 

regulamentar.  
Os textos de forma legislativa incorridos nestes assuntos podem 
ser alterados por decretos emitidos após edital do Conselho de 

Estado. Os textos que interviriam após a entrada em vigor da 
presente Constituição poderão ser alterados por decreto apenas se 
o Conselho constitucional declarar que têm um caráter 

regulamentar em virtude do parágrafo precedente. 
(CONSTITUIÇÃO DA FRANÇA DE 1958) 

 
Para Clève (2000), a leitura da Constituição Francesa de 1958 

torna possível perceber que a função do Poder Legislativo 
atualmente na França não seria a melhor, em razão de ter, o Estado 
francês, exacerbadamente concedido ao Poder Executivo a 
competência normativa. 

No caso de Portugal, a função legislativa foi mantida nas mãos 
do Executivo pelo legislador constituinte de 1976, que entendeu não 
ser possível eliminar a figura dos decretos-leis do Estado 
democrático, apesar da prática abusiva do instrumento durante o 
regime da Constituição Portuguesa de 1933. (CANOTILHO, 2003). 

Canotilho (2003) adverte que concedeu-se grande autonomia 
e amplitude ao uso dos decretos-leis, o que se distancia da maioria 
das constituições democráticas pós Segunda Guerra Mundial, as 
quais condicionam a atividade legislativa a situações excepcionais, 
de urgência e necessidade, e a rígida fiscalização parlamentar. 

No que tange aos tipos de decretos-leis, meio de exercício da 
atividade legislativa pelo Governo, a Constituição de 1976 assim os 
divide no artigo 198:  
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Artigo 198.º 

(Competência legislativa) 
1. Compete ao Governo, no exercício de funções legislativas: 
a) Fazer decretos-leis em matérias não reservadas à Assembleia da 

República; 
b) Fazer decretos-leis em matérias de reserva relativa da 
Assembleia da República, mediante autorização desta; 

c) Fazer decretos-leis de desenvolvimento dos princípios ou das 
bases gerais dos regimes jurídicos contidos em leis que a eles se 

circunscrevam. 
2. É da exclusiva competência legislativa do Governo a matéria 
respeitante à sua própria organização e funcionamento. 

3. Os decretos-leis previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1 devem 
invocar expressamente a lei de autorização legislativa ou a lei de 
bases ao abrigo da qual são aprovados. (CONSTITUIÇÃO DE 

PORTUGAL DE 1976) 

 
Assinala Canotilho (2003) não ser possível a emanação de 

decretos-leis por um Primeiro-Ministro ou um ministro, uma vez 
que a competência para tanto pertence ao Governo, devendo ser 
aprovados em Conselho de Ministros. Além disso, salienta o 
constitucionalista que os decretos-leis podem disciplinar qualquer 
matéria. 

No cenário constitucional da Espanha, o artigo 86 da 

Constituição de 1978 permite que, em caso de necessidade urgente 
e extraordinária, o Governo edite disposições legislativas sob a 
forma de decretos-leis, porém, respeitando determinados limites 
acerca do campo de atuação definidos no mesmo artigo: 

 
Artículo 86 
1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno 

podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán 
la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al 

ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los 
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el 
Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas, ni al Derecho 

electoral general. 
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2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a 

debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, 
convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los 
treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de 

pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su 
convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá 
un procedimiento especial y sumario. 

3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes 
podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de 

urgencia. (CONSTITUIÇÃO DA ESPANHA DE 1978) 

 
Além disso, depreende-se da leitura do dispositivo citado que 

o constituinte espanhol se preocupou em assegurar um controle da 
atividade legislativa do Executivo, ao determinar que os decretos-
leis sejam imediatamente submetidos ao crivo do Parlamento para 

se pronunciar acerca de sua convalidação ou derrogação. 
Entretanto, ao se debruçar sobre o assunto, Clève (1999) 

observa que, ainda que a Constituição preveja um extensivo 
procedimento de controle parlamentar sobre o uso dos decretos-leis, 
não há uma previsão de prazo máximo de eficácia, fazendo com que, 
enquanto não rejeitados pelo Parlamento, continuem a produzir 
efeitos. 

Por seu turno, a Itália não foi diferente do exemplo espanhol, 

atribuindo ao Executivo o poder de expedir, em determinadas 
hipóteses, regras jurídicas com força de lei, face ao reconhecimento 
de que a recusa da competência legislativa ao Governo seria ato 
contrário às necessidades atuais. (FERREIRA FILHO, 2012). 

No artigo 76 da Constituição Italiana de 1947, identifica-se a 
primeira forma de exercício da função legislativa pelo Governo, qual 
seja a lei delegada: “o exercício da função legislativa não pode ser 
delegado ao Governo se não com determinação de princípios e 
critérios directivos e somente por tempo limitado e por assuntos 
definidos”. 

Atenta-se para o fato de que o constituinte italiano restringiu 
o exercício da função legislativa por meio de critério de 
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excepcionalidade, bem como com prazo limitado, ao fim do qual o 
poder delegado se dissipará, estando impedido o governo de expedir 

novas regras sem que haja nova delegação. (FERREIRA FILHO, 
2012).  

  Além da lei delegada, a Constituição de 1947 também prevê, 
como forma de exercício legislativo por parte do Executivo, as 

medidas provisórias com força de lei ou, pela redação original, 
provvedimenti provvisori con forza di legge: 

 
Art. 77. 
O Governo não pode, sem delegação das Câmaras, emanar 

decretos que tenham valores de lei ordinária. Quando, em casos 
extraordinários, de necessidade e de urgência, o Governo adopta, 
sob a sua responsabilidade, medidas provisórias com força de lei, 

deve no próprio dia apresentá-los para a conversão às Câmaras 
que mesmo se dissolvidas foram propositadamente convocadas e 

devem reunir-se no prazo de cinco dias. Os decretos perdem 
eficácia desde o início se não forem convertidos em lei no prazo de 
sessenta dias desde a sua publicação. As Câmaras podem todavia 

regular com a lei as relações jurídicas que surgem na base dos 
decretos não convertidos. (CONSTITUIÇÃO DA ITÁLIA DE 1947) 

 
De acordo com Clève (2000), as medidas provisórias podem 

ser chamadas de decretos-leis pelo fato de serem veiculadas por 

meio de decretos emanados com força de lei pelo Governo. Isto 
ocorre sem prévia autorização parlamentar, em razão da 
necessidade e urgência identificada em casos excepcionais. 

Adverte, entretanto, Ferreira Filho (2012) que o legislador 
constituinte, temendo a prepotência governamental, impôs limites 
ao exercício do decreto-lei. Inicialmente, deve o Governo apresentar 
a medida no próprio dia de sua publicação ao Parlamento, que 
reunir-se-á em até cinco dias para conversão. 

Além disso, entrando em vigor na data da publicação, os 
decretos perdem sua eficácia desde o início se não convertidos em 
lei pelas Câmaras no prazo de sessenta dias, produzindo efeitos ex 



Willian Jonas Bassanesi | 73 
 

tunc, ou seja, desde a publicação, exceto se o Parlamento entender 
por regular de modo diverso as relações jurídicas surgidas. 

 





 
 
 

4 
 

Medidas provisórias no contexto brasileiro 

 
 

Apreende-se, até esta etapa da obra, que o cenário social, a 
história política mundial no seu desenrolar, tornaram inevitável o 
exercício pelo Executivo, ainda que modo excepcional e sob 
determinadas condições especiais, da função legislativa, formando-

se uma tendência entre os Estados democráticos. 
Nesse contexto, deve-se analisar agora o quadro brasileiro, 

que também não fugiu da tendência dos Estados democráticos, 
trazendo à lume as circunstâncias da competência legislativa 
primária do Executivo e as barreiras impostas pelo legislador 
constituinte como meio de controle desta importante e perigosa 
atribuição. 

 
4.1 O precursor decreto-lei 

 
As medidas provisórias enquadram-se na atividade normativa 

primária do Chefe do Executivo, atribuídas diretamente pela 

Constituição. No entanto, o estudo das medidas provisórias no Brasil 
pressupõe, impreterivelmente, uma prévia investigação sobre seu 
comando normativo antecedente, qual seja o decreto-lei.  

Os decretos-leis são comandos normativos emanados pelo 
Executivo, acompanhados ou não da chancela parlamentar, 
equiparados hierarquicamente à lei, mas que, no Brasil, tratam-se 
de matéria relativamente recente, posto que não contemplados pelas 
Constituições de 1824, 1891, 1934 e 1946. (CLÈVE, 2000). 
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Somente nas Constituições Federais de 1937, 1967 e 1969 é 
que se constitucionalizou a utilização do decreto-lei. Entretanto, 

tratavam-se de períodos de transição política ou de ditadura, o que 
fez com que os juristas desconfiassem se a espécie coadunar-se-ia 
com os ditames democráticos. (CLÈVE, 2000).  

O exercício das funções legislativas pelo Executivo no Brasil 

foi inaugurado no ano de 1930, quando, pelo Decreto n.º 19.398 
(BRASIL, 2017), instituiu-se o governo provisório de Getúlio Vargas, 
concedendo-lhe esse poder em sua plenitude, até que houvesse uma 
nova reorganização constitucional no país. (NICOLAU, 2009). 

Contudo, em 1934, a Constituição previu, em seu artigo 56, a 
possibilidade de o Presidente expedir decretos e regulamentos, mas 
que fossem subordinados às leis instituídas pelo Poder Legislativo, 

limitando significativamente a atuação do Poder Executivo durante 
seus pouco mais de três anos em vigor. (NICOLAU, 2009). 

Apesar disso, a Constituição Federal de 1937, trazida por um 
novo golpe, tratou de responsabilizar-se por inaugurar a previsão 
constitucional dos decretos-leis no Brasil, que, até então, não fazia 
parte do rol de competências do Presidente da República disposto 
no artigo 48 da Constituição vigente. (NICOLAU, 2009). 

A Constituição de 1946, por sua vez, trouxe como 
característica mais marcante a missão de apagar o autoritarismo do 
regime anterior, algo que foi feito pela retirada da edição de espécies 
normativas primárias do rol de competências do Presidente da 
República, tornando-a uma das mais democráticas da história. 

(NICOLAU, 2009). 
O reaparecimento dos decretos-leis, assinala Mariotti (1999), 

somente veio a ocorrer após 1964, com o Ato Institucional n.º 2, de 
1965, por permiti-los em matéria de segurança nacional (art. 30) e 

sobre qualquer matéria no recesso parlamentar (art. 31, parágrafo 
único), e com o Ato Institucional n.º 4, de 1966, por permitir que o 
Presidente baixasse-os em matéria financeira durante a convocação 
extraordinária do Congresso, bem como em matéria administrativa 
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e financeira, do fim da convocação extraordinária até a reunião 
ordinária (art. 9º, §§ 1º e 2º).  

Mariotti (1999) salienta terem sido esses – e não aqueles da 
Constituição de 1937 – os dispositivos que serviriam de modelo para 
o decreto-lei da Constituição de 1967 e da Emenda Constitucional 
n.º 1, de 1969, que, guardadas suas diferenças, consistem em 

institutos idênticos jurídica e politicamente (NICOLAU, 2009). 
Não obstante a inspiração nos Atos Institucionais n.º 2 e 4, o 

decreto-lei de 1967 e 1969 reserva, como principal diferença com 
relação às previsões dos Atos Institucionais, a submissão do decreto-
lei à apreciação do Congresso Nacional, que o aprovará ou o rejeitará 
dentro de sessenta dias. (MARIOTTI, 1999). 

Respeitado o requisito da apreciação do Congresso, tanto a 

Constituição de 1967 (art. 58), quanto a Emenda Constitucional n.º 
1, de 1969 (art. 55), permitiram que, em casos de urgência ou de 
interesse público relevante, o Presidente da República expedisse 
decretos com força de lei, no entanto, sem que estes acarretassem 
aumento de despesa. 

No tocante ao alcance material, houve identidade de previsão 
acerca da segurança nacional e das finanças públicas. Porém, a 
Emenda Constitucional n.º 1, de 1969, foi além e estendeu a 
competência do decreto-lei para abranger as normas tributárias, a 
criação de cargos públicos e a fixação de vencimentos. 

Além disso, ambos os textos constitucionais previram que, se 
o Congresso não deliberasse sobre o texto do decreto-lei – sem poder 

emendá-lo – dentro de sessenta dias da data de sua publicação, ele 
seria tido por aprovado. Em 1969, contudo, afastou-se a nulidade, 
em caso de rejeição, dos atos praticados na sua vigência. 

No momento seguinte, analisa-se a supressão do decreto-lei e 

o surgimento da medida provisória na Constituição Federal de 1988, 
bem como o advento da Emenda Constitucional n.º 32, de 2001, que 
conferiu nova redação ao artigo 62 da Constituição Federal de 1988, 
para estabelecer um novo regime para esta espécie normativa. 

 



78 | Medidas Provisórias 
 

4.2 A supressão do decreto-lei e o advento das medidas 
provisórias na Constituição de 1988 

 
O decreto-lei tornou-se o veículo normativo padrão no 

período em que vigorou o texto constitucional anterior a 1988, 
apesar de ser considerado um instrumento de utilização 

excepcional, ao contrário da lei, que foi deixada em segundo plano, 
o que converteu o Presidente em verdadeiro “legislador ordinário”. 
(CHIESA, 2002).  

Essa prática do Chefe do Executivo explica-se pela 
preferência, obviamente, na fórmula do decreto-lei ao invés de, mais 
onerosamente, apresentação de projeto de lei ao Congresso 
Nacional. Isso somente ocorreu em virtude da ampla interpretação 

dada à matéria da “segurança nacional”. (FERREIRA FILHO, 2012). 
Ao estender o alcance do decreto-lei para questões dessa 

natureza, os textos constitucionais ensejaram sua ampla utilização, 
porquanto, naturalmente, quase tudo enquadra-se em um conceito 
de segurança da nação, ainda que indiretamente, o que fez agigantar 
o campo de atuação do decreto-lei. (FERREIRA FILHO, 2012). 

Ilustrava-se uma situação de concentração do poder de 
legislar nas mãos do Presidente da República, que foi fortemente 
criticada nos meios político e jurídico. Diante disso, criou-se a 
esperança de que uma nova Constituição seria capaz de eliminar 
definitivamente o decreto-lei. (FERREIRA FILHO, 2012). 

Reuniu-se, portanto, a Assembleia Nacional Constituinte, 

convocada pela Emenda Constitucional n.º 26, de 1985, para debater 
a necessária previsão de um instrumento normativo de urgência, 
contraposto ao, também por debater, sentimento de aversão ao 
decreto-lei, resquício do autoritarismo. (MARIOTTI, 1999). 

Esperava-se, com isso, que a nova Constituição abolisse o 
decreto-lei, uma vez que, como retrata Nicolau (2009, p. 105), “a 
sociedade aspirava por um regime democrático, pelo fim de décadas 
de instabilidade nas instituições, pelo direito mínimo de eleger seus 
governantes, por uma cidadania mais efetiva”. 
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De fato, as esperanças foram atendidas e o decreto-lei restou 
extinto, porém, aparentemente, haja vista que, para o seu lugar, 

instituiu-se a medida provisória, que, em virtude dos debates 
travados, assumiu os seguintes contornos constitucionais: 

 

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da 
República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, 

devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, que, 
estando em recesso, será convocado extraordinariamente para se 
reunir no prazo de cinco dias.  

Parágrafo único. As medidas provisórias perderão eficácia, desde a 
edição, se não forem convertidas em lei no prazo de trinta dias, a 
partir de sua publicação, devendo o Congresso Nacional disciplinar 

as relações jurídicas delas decorrentes. (CONSTITUIÇÃO DO 
BRASIL DE 1988)13 

 

Além disso, as medidas provisórias também foram dispostas 
na Constituição Federal de 1988 pelo art. 59, inciso V14, entre as 
espécies normativas compreendidas pelo processo legislativo, assim 
como previstas pelo no art. 84, inciso XXVI15, entre as atribuições de 
competência privativa do Presidente da República. 

Da mesma forma, acomodou-se pertinente regra no art. 25, § 
2º 16 , do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ao 
determinar a conversão em medida provisória dos decretos-lei 
editados entre 3 de setembro de 1988 e a promulgação da 

                                            
13 Redação original anterior à Emenda Constitucional n.º 32, de 11 de setembro de 2001. 

14  Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: [...] V - medidas provisórias; [...] 

Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das 
leis. (CONSTITUIÇÃO DO BRASIL DE 1988) 

15 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...] XXVI - editar medidas provisórias 
com força de lei, nos termos do art. 62; [...] (CONSTITUIÇÃO DO BRASIL DE 1988) 

16 Art. 25. Ficam revogados, a partir de cento e oitenta dias da promulgação da Constituição, sujeito 

este prazo a prorrogação por lei, todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do 

Poder Executivo competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional, especialmente no 
que tange a: I - ação normativa; II - alocação ou transferência de recursos de qualquer espécie. [...] § 

2º Os decretos-lei editados entre 3 de setembro de 1988 e a promulgação da Constituição serão 

convertidos, nesta data, em medidas provisórias, aplicando-se-lhes as regras estabelecidas no art. 62, 
parágrafo único. (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988) 
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Constituição, sendo-lhes aplicáveis as regras do art. 62, parágrafo 
único. 

A despeito das semelhanças, situam-se importantes 
diferenças entre o antigo instrumento do decreto-lei e o novo 
comando da medida provisória. Cléve (2000) aponta como aspectos 
de distinção: (i) os pressupostos autorizadores, uma vez que o 

decreto-lei poderia ser adotado em caso de urgência “ou” interesse 
público relevante, enquanto que a medida provisória pode ser 
adotada em caso de relevância “e” urgência, ou seja, concomitantes; 
(ii) a não proibição ao Executivo de aumentar despesas públicas por 
meio de medida provisória, algo que a este Poder era vedado fazer 
por meio do decreto-lei; (iii) a eficácia temporal, que, com o decreto-
lei, era de sessenta dias e, com a medida provisória, passou para 

apenas trinta dias; (iv) a definição, pela Constituição antiga, das 
matérias possíveis de tratamento pelo decreto-lei, em contrapartida 
à não definição, pela Constituição de 1988, das matérias sujeitas ao 
alcance da medida provisória; (v) a eficácia quando da não 
conversão em lei no prazo constitucional, que, no caso do decreto-
lei, ao não ser apreciado pelo Congresso Nacional, era tido por 
aprovado17, porém, no caso da medida provisória, havia a perda da 
eficácia desde a sua edição, ou seja, ex tunc; (vi) a vedação de 
emenda pelo Legislativo ao decreto-lei no processo de conversão em 
lei formal, o que, para a medida provisória, passou a ser permitido 
com a Constituição de 1988; (vii) a validade dos atos praticados 
durante a vigência do decreto-lei não deliberado dentro do prazo 

constitucional ou que veio a ser rejeitado pelo Congresso, 
diferentemente do caso da medida provisória, que, quando da 
mesma situação, depara-se com a nulidade dos atos praticados sob 
sua égide; (viii) a obrigação do Congresso Nacional de disciplinar, 

por decreto legislativo, as relações jurídicas estabelecidas em 
decorrência de medida provisória eventualmente não convertida em 

                                            
17 Observado o disposto no art. 51, § 3º, da Constituição anterior, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional n.º 22, de 1982. 
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lei no prazo previsto, diversamente do decreto-lei, que, não 
convertido em lei dentro do prazo previsto, não implicava a perda 

da eficácia dos atos praticados. 
Diante de todas essas particularidades, evidencia-se – assim 

como no decreto-lei de 1967/1969, conhecido como instrumento do 
autoritarismo – uma nítida inspiração no art. 7718 da Constituição 

italiana de 1947, flagrante logo na designação, pela tradução literal 
de provvedimenti provvisori. (FERREIRA FILHO, 2012). 

As diferenças entre o modelo brasileiro e o modelo italiano 
mais significantes podem ser resumidas, de acordo com Cléve 
(2000), nos aspectos: (i) tempo de eficácia; (ii) definição dos 
pressupostos; (iii) atuação normativa do parlamento em caso de não 
conversão em lei formal; (iv) caracterização do momento da 

apresentação da medida ao Legislativo para efeito de conversão; e 
(v) órgão constitucionalmente competente para adoção do 
instrumento normativo. 

Inicialmente, o prazo de trinta dias no Brasil contrapõe-se aos 
sessenta dias na Itália, cuja doutrina, em geral, considera exíguo. 
Enquanto a urgência e a relevância afiguram-se como os 
pressupostos habilitantes no Brasil, na Itália, por seu turno, são os 
casos extraordinários de necessidade e urgência. (CLÉVE, 2000). 

Outrossim, não havendo a conversão, no Brasil, o Congresso 
“deverá” regular as relações estabelecidas durante a vigência da 
medida, e, na Itália, o Legislativo simplesmente “poderá” regulá-las. 
Na Itália, a medida de urgência será apresentada para conversão “no 

mesmo dia”, e, no Brasil, “imediatamente”. (CLÉVE, 2000). 
No que toca o órgão constitucionalmente competente para 

adoção do instrumento normativo, no Brasil, cabe ao Presidente da 
República, na qualidade de Chefe do Executivo e de Governo, 

enquanto que, na Itália, em razão do seu sistema de governo 19 , 
cumpre ao Governo, pelo Conselho de Ministros. (CLÉVE, 2000). 

                                            
18 Citado e abordado no ponto 3.4 desta obra. 

19 Que vem a ser o sistema Parlamentarista. 
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Devidamente ilustrada a inspiração no modelo italiano, bem 
como apontadas suas diferenças, tanto com este, quanto com o 

decreto-lei brasileiro de 1967 e 1969, resta evidente, portanto, que o 
objetivo original era de uma legiferação provisória, quando urgência 
e relevância estivessem reunidas na mesma oportunidade. 

No ponto seguinte, estuda-se os efeitos da Emenda 

Constitucional n.º 32, de 2001, que inseriu a alteração na 
Constituição Federal de 1988, para implementar novo regime à 
espécie normativa excepcional das medidas provisórias. 

 
4.3 A Emenda Constitucional n.º 32, de 11 de setembro de 2001 

 
A Constituição Federal de 1988 foi promulgada, como tratado 

no ponto anterior, com a obrigação de atender às expectativas de 
abolir a herança autoritária do decreto-lei. Sendo assim, suplantou 
este instrumento, para, em seu lugar, fazer nascer a medida 
provisória, que alimentava os anseios sociais por um regime 
democrático.  

No entanto, como esclarece Ferreira Filho (2012), a realidade 
acabou por deformar o instituto das medidas provisórias. Por seu 
turno, Chiesa (2002, p. 33) reporta que esse instrumento 
excepcional se transformou em meio comum de produção 
normativa, com um “fluxo torrencial de medidas provisórias”. 

Ao retratar o cenário pós criação desse comando normativo, 
Chiesa (2002, p. 34) afirma que o uso das medidas provisórias 

estava ocorrendo em manifesto desrespeito aos parâmetros 
constitucionais, de modo que complementa: 

 

É um abuso desmesurado. Vivemos num país, normativamente, 
quase que provisório. Estamos sob a égide de um ordenamento 

composto por um número muito grande de instrumentos 
normativo efêmeros, temporários, que ainda não foram 
convertidos em leis, representados pelas medidas provisórias. Essa 

circunstância é muito ruim para o país, pois instaura uma situação 
de insegurança nos negócios e nas relações sociais. 
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Para Sérgio Resende de Barros (2000, p. 81), a situação 

brasileira era, não mais de presidencialismo, mas de 
“presidentismo” – sendo este o termo cunhado por Barros (2000) 
para designar a deturpação do presidencialismo no Brasil – que 
passou a ter uma “República do Presidente” ao invés de um 

“Presidente da República”. 
Barros (2000) procura explicar como formou seu raciocínio 

em volta da “República do Presidente”, afirmando que a realidade 
do país era de exagerada hipertrofia do Executivo, originada a partir 
da concentração de poderes, principalmente o de legislar, na pessoa 
do Presidente da República. 

A problemática situação vivida pela sociedade brasileira 

diante do supostamente provisório instrumento normativo em 
questão pode ser compreendida se levados em consideração os 
distintos sistemas de governo do Brasil e da Itália, país dos 
provvedimenti provvisori, que inspiraram a criação da medida 
provisória.  

Enquanto o Brasil é governado sob o regime presidencialista, 
a Itália é governada sob o regime parlamentarista, e isso faz toda a 
diferença se considerada a responsabilidade do Chefe do Executivo 
perante o Parlamento quando do exercício da função legiferante. De 
forma mais didática, afirma Horta (1990, p. 12-13): 

 

Na Itália, os “provvedimenti provvisori” dependem de iniciativa do 
Governo, isto é, do Conselho de Ministros, órgão colegiado de 
deliberação, e a iniciativa atrai, desde logo, a responsabilidade do 

Governo, como dispõe a Constituição. No Brasil, a iniciativa das 
medidas provisórias pertence, isoladamente, ao Presidente da 
República, juiz monocrático de sua relevância e urgência, no 

exercício de competência privativa (Constituição da República, art. 
84 – XXVI). A posição que ocupa o Presidente da República no 

regime presidencial aconselha que a análise e a aplicação das 
medidas provisórias reflitam as peculiaridades desse regime, 
dentre elas o exercício monárquico do Poder Executivo pelo 

Presidente da República, Chefe de Estado e Chefe de Governo.    
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Nesse contexto, Barros (2000) assinala que o principal traço 

característico dos provimentos provisórios italianos é o fato de que 
o Governo deve adotá-los sob sua responsabilidade política, o que 
pode significar a queda do Gabinete, em razão da desconfiança 
criada em caso de não conversão em lei pelo Parlamento. 

Dessa forma, afirma Barros (2000) ser evidente o 
entrosamento entre esses provimentos e o parlamentarismo, em 
virtude da identidade política entre o Gabinete e a composição 
majoritária do Parlamento, a qual assegura apoio ao Gabinete, seu 
programa de governo, bem como suas ações na condução do país. 

Por outro lado, não há dependência nessa identidade política 
entre o Executivo e o Parlamento no Presidencialismo (BARROS, 

2000), razão pela qual o Presidente da República faz, isoladamente, 
o julgamento da relevância e urgência, sendo, inclusive, chamado de 
“juiz monocrático” dessa análise (HORTA, 1990, p. 13). 

Da mesma forma, Sacha Calmon Navarro Coêlho (2006, p. 
28), após tratar da identidade política existente entre o Gabinete e o 
Parlamento no sistema parlamentarista, retrata criticamente o 
quadro presidencialista: 

 

No presidencialismo isto não ocorre, e toda vez que a Presidência 
da República é ou não amplamente sustentada por maiorias 
parlamentares, o equilíbrio entre os Poderes se ressente. No 

presidencialismo, os mandatos, sejam legislativos, sejam 
governativos, são fixos, e tanto os parlamentares como os chefes 
do Executivo extraem do voto popular a legitimidade de suas 

funções. Assim sendo, no Presidencialismo é uma excrescência 
dar-se ao presidente poder legiferante dilargado, e a omissão 
legislativa deve ser profligada restringindo-se o mais possível as 

matérias sujeitas à delegação legislativa. 

 

Em acertada interpretação, Modena (2011) comenta que, para 
adaptar o modelo italiano ao ordenamento brasileiro, seria 
necessário, não somente aplicá-lo, mas exercer uma hermenêutica 
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própria às peculiaridades brasileiras, que contextualizasse os 
princípios constitucionais relativos à norma de urgência. 

Apesar disso, Modena (2011) ressalta a imprescindibilidade da 
experiência italiana se observada sob a ótica teleológica, posto que, 
no Brasil, seria necessário a imposição de um maior controle sobre 
a norma, com participação mais ativa do Parlamento, em face da não 

responsabilização do Presidente frente ao Legislativo. 
Além disso, a situação era agravada porquanto, se por um lado 

o Supremo Tribunal Federal admitia a reprodução da medida não 
convertida em lei no prazo, bem como não expressamente 
rejeitada 20 , por outro, recusava-se a examinar a ocorrência da 
relevância e urgência, arguindo cunho político21. (FERREIRA FILHO, 
2012). 

Ao editar a Emenda Constitucional n.º 6, de 15 de agosto de 
1995, repetida pela Emenda n.º 7 da mesma data, o Congresso 
Nacional começou a esboçar uma reação a esse quadro, por meio da 
inclusão, na Constituição Federal, do artigo 246, o qual dispôs da 
seguinte forma (FERREIRA FILHO, 2012): “é vedada a adoção de 
medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja 
redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada a 
partir de 1995”. 

Contudo, salienta Ferreira Filho (2012) ter sido essa uma 
reação insuficiente para coibir a abusividade exercida pelo Executivo 
sobre as medidas provisórias, de modo que, após longo período de 
elaboração, foi finalmente promulgada a Emenda Constitucional n.º 

32, de 11 de setembro de 2001. 
Recebeu, portanto, a medida provisória, um novo tratamento, 

coadunando-se com os contornos jurisprudenciais formados desde 
a Constituição de 1988. Além disso, a Emenda n.º 32 também levou 

                                            
20 A jurisprudência vedava a reedição de medida provisória que havia sido expressamente rejeitada. 
(FERREIRA FILHO, 2012). 

21 Em algumas poucas oportunidades, o STF examinou a ocorrência dos pressupostos habilitantes, mas 
quando flagrante a falta de urgência. (FERREIRA FILHO, 2012). 
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em consideração postulados doutrinários, que contribuíram para 
inovar em determinadas soluções. (MENDES; BRANCO, 2015). 

Tendo sido discutida desde 1997, com o enfrentamento de 
oposições circunstanciais (MENDES; BRANCO, 2015), a Emenda 
Constitucional n.º 32 foi promulgada dando nova redação, entre 
outros, ao artigo 62 da Constituição Federal de 1988, que passou a 

vigorar com doze parágrafos. 
Nos parágrafos primeiro e segundo, o referido art. 62 da 

Constituição Federal de 1988 trata das limitações materiais à 
atuação das medidas provisórias: 

 
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da 
República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, 

devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. 
§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: 

I - relativa a: 
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e 
direito eleitoral; 

b) direito penal, processual penal e processual civil; 
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a 
carreira e a garantia de seus membros; 

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e 
créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 
167, § 3º; 

II - que vise a detenção ou seqüestro de bens, de poupança popular 
ou qualquer outro ativo financeiro; 

III - reservada a lei complementar; 
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso 
Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. 

§ 2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de 
impostos, exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só 
produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido 

convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. [...] 
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL DE 1988 APÓS A 

EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32, DE 2001) 

 
Por sua vez, nos demais parágrafos, o art. 62 trata dos 

pressupostos habilitantes, da conversão em lei, dos prazos de 
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vigência e eficácia, da vedação à reedição, das relações jurídicas 
decorrentes da medida provisória não aprovada e outros pontos 

atinentes à regulamentação do comando de urgência: 
 

§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 
perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei 
no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma 

vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, 
por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. 

§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da publicação da 
medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso 
do Congresso Nacional. 

§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional 
sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio 
sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. 

§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e 
cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de 

urgência, subseqüentemente, em cada uma das Casas do 
Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a 
votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que 

estiver tramitando. 
§ 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de 
medida provisória que, no prazo de sessenta dias, contado de sua 

publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do 
Congresso Nacional. 

§ 8º As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara 
dos Deputados. 
§ 9º Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar 

as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem 
apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das 
Casas do Congresso Nacional. 

§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida 
provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua 
eficácia por decurso de prazo. 

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até 
sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida 

provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos 
praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. 
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§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto 

original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em 
vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto.  
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL DE 1988 APÓS A 

EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32, DE 2001) 

 
Ao observar o artigo 62, Ferreira Filho (2012) registra tratar-

se, a medida provisória, de típico ato normativo primário e geral, o 
qual é editado pelo Presidente no exercício de competência atribuída 
diretamente pela Constituição, o que justifica a existência de um 
poder normativo primário, independente de delegação. 

Por seu turno, Nicolau (2009) reconhece a existência de dois 
objetivos da Emenda n.º 32. O primeiro deles foi a restrição do 
âmbito material das medidas provisórias, estabelecendo diversas 

hipóteses de atuação proibida, as quais já vinham há tempo sendo 

objeto de estudo da doutrina pela impossibilidade de sua edição. 
O segundo objetivo da Emenda n.º 32 evidenciado por 

Nicolau (2009) foi o de tornar mais célere o processo legislativo da 
medida provisória a partir do momento em que encaminhada ao 
Congresso Nacional para apreciação. Adverte, contudo, não ter sido 
bem-sucedida a Emenda neste ponto, algo que será tratado mais 
adiante.   
 
4.4 Natureza jurídica da medida provisória 

 
A natureza jurídica das medidas provisórias, ou seja, a 

identificação acerca de sua identidade, se de lei ou de ato 
administrativo, é de grande importância para qualquer estudioso 
que venha a se debruçar sobre esta norma, uma vez que, como 
afirma Chiesa (2002, p. 35), “o regime jurídico aplicado aos atos 
administrativos é diverso do regime das leis”. 

 Há, contudo, na doutrina, forte divergência acerca da 
questão, muito em razão das disposições contidas nos arts. 59 e 62, 
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caput, da Constituição de 1988 (BRASIL)22. Aquele, por prever a 
medida provisória entre as espécies normativas compreendidas pelo 

processo legislativo, e, este, por assegurar “força de lei” à medida 
provisória. 

Para André Ramos Tavares (2012), não há dúvidas de que esse 
instrumento caracteriza-se pela natureza legislativa durante a sua 

vigência, ou seja, do momento de sua edição até o seu termo final. 
Defende, ainda, que o fato de serem excepcionais não deve 
atrapalhar a conclusão por sua natureza nitidamente legislativa. 

Na mesma corrente, Mariotti (1999) assinala que a “força de 
lei” da medida provisória prevista constitucionalmente conduz o 
intérprete à conclusão de tratar-se de ato normativo equiparado à 
lei de origem parlamentar, consequentemente, também lei em 

sentido formal, assim como as leis produzidas pelo Poder 
Legislativo. 

Ainda mais contundente, Clève (2000, p. 168) assevera que o 
significado do vocábulo “lei”, em sentido lato, “pode ser traduzido 
como ato, em geral normativo, capaz de inovar originariamente, a 
ordem jurídica (ato legislativo). Ou seja, com o sentido de ato dotado 
de força de lei formal”. 

                                            
22 Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: 

I - emendas à Constituição; 

II - leis complementares; 

III - leis ordinárias; 

IV - leis delegadas; 

V - medidas provisórias; 

VI - decretos legislativos; 

VII - resoluções. 

Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das 
leis. (CONSTITUIÇÃO DO BRASIL DE 1988) 

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas 

provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. 
(CONSTITUIÇÃO DO BRASIL DE 1988) 
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Além disso, Clève (2000) sublinha que lei, sob uma ótica 
genérica, não é somente aquela editada pelo Legislativo, como 

também todo aquele ato emanado pelas entidades que receberam 
atribuição constitucional para o exercício da função legislativa, 
assim como aqueles emanados pelo Executivo. Por fim, conclui: 

 

Como já salientado anteriormente, as medidas provisórias 
integram o processo legislativo em face de expressa disposição 

constitucional. Configuram uma das espécies normativas 
primárias elencadas no art. 59 da Constituição Federal. Todas as 
espécies ali elencadas são lei. (CLÈVE, 2000, p. 168) 

 
Por seu turno, Mendes; Branco (2015, p. 913-914) afirmam 

que “a Constituição cuida das medidas provisórias, enfatizando a 

sua índole normativa emergencial” e que a elas aplica-se o 
ensinamento de Pontes de Miranda acerca do decreto-lei, de que 
“trata-se de uma ‘lei sob condição resolutiva’”. 

Em corrente diversa, mas não diametralmente, uma vez que 
não se posiciona claramente, Bandeira De Mello (2012), após 
rechaçar a afirmação de que a Constituição teria sido tecnicamente 
precisa ao conceder “força de lei”, procura apontar as diferenças que 
afastam a medida provisória da identidade de lei. 

A primeira diferença diz respeito à excepcionalidade da 
medida provisória para regular determinadas matérias, enquanto 
que a lei seria o meio ordinário, ou normal. A segunda diferença 
reside no fato de que aquela é efêmera por definição, e, esta, tem 

prazo indeterminado ou fixado por ela mesma. (BANDEIRA DE 
MELLO, 2012). 

A terceira diferença apontada por Bandeira De Mello (2012) 
estaria na precariedade da medida provisória, pela possibilidade de 

ser infirmada a qualquer momento pelo Congresso, desde que o faça 
dentro do prazo de apreciação, enquanto a lei dependeria apenas do 
órgão que a expediu (Congresso). 

A quarta diferença enumerada por Bandeira De Mello (2012) 
é resultado da compreensão de que a medida provisória que não 
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tenha sido confirmada pelo Congresso, leia-se transformada em lei, 
perde sua eficácia desde a sua expedição, sendo que a lei, se 

revogada, apenas cessa os efeitos a partir deste momento. 
Por último, mas de forma alguma menos importante, a quinta 

diferença elencada por Bandeira De Mello (2012) situa-se na 
ocorrência dos pressupostos de relevância e urgência, de modo que 

a lei, por outro lado, não exige essa condição, que, no caso da 
relevância, passa a existir quando estabelecido pela lei.  

Em conclusão, Bandeira De Mello (2012, p. 134) sustenta que, 
diante de todas as diferenças trazidas, analisar a medida provisória 
como se fosse uma lei expedida pelo Chefe do Executivo configuraria 
um grave erro, assim como “atribuir-lhes regime jurídico ou 
possibilidades normatizadoras equivalentes às das leis”. 

Posicionando-se, Chiesa (2002, p. 39) esclarece que ter “força 
de lei” faz com que a medida provisória não possua a mesma 
característica do ato de efeitos típicos como comando inovador, 
inferindo que “o que é provisório não veio para permanecer, o que 
é efêmero não pode perdurar no tempo, e o que tem força de lei não 
é lei”. 

Após apontar as disparidades entre os institutos, Chiesa 
(2002) argumenta que, muito embora haja maior aproximação com 
a lei, do que com o ato administrativo, a medida provisória 
enquadra-se em regime jurídico-constitucional próprio, com 
eficácia de lei em caráter imediato e vigência temporária. 

Por outro lado, Chiesa (2002) assenta que, apesar de não ser 

a medida provisória inserida no conceito de lei, também não é ato 
administrativo, uma vez que este, ao contrário daquela, deve atentar 
para os princípios da supremacia do interesse público sobre o 
privado e indisponibilidade dos interesses públicos. 

Clève (2000, p. 167), didático, afasta a medida provisória do 
ato administrativo, sob o fundamento de que este é um ato 
subordinado, o qual se presta à execução da lei, sem a capacidade de 
inovar originariamente a ordem jurídica, sob pena de “agredir os 
postulados nucleares do regime jurídico-administrativo”. 
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No entanto, a acertada designação da natureza jurídica da 
medida provisória é, na visão do autor desta obra, a defendida por 

Humberto Ávila (2012), por conceituá-la, não como ato 
administrativo, não como lei, mas como ato normativo, de eficácia 
provisória, com permanência condicionada à sua conversão em lei. 

Ávila (2012) explica que a medida provisória não pode ser lei, 

uma vez que (art. 60 e seguintes da Constituição) há um processo 
legislativo antes da introdução da lei no ordenamento, a lei não está 
condicionada a pressupostos materiais e seus efeitos são produzidos 
por prazo indeterminado, independente de outro Poder. 

Ávila (2012) continua sua explicação sustentando que um ato 
administrativo é um ato subordinado, que tem como função a fiel 
execução da lei (art. 84, IV, da Constituição) e que, por isso, não pode 

a medida provisória ser um ato administrativo. Consiste ela, 
portanto, no ensinamento de Ávila (2012), em um ato normativo. 

No voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, do Supremo 
Tribunal Federal, no julgamento da ADI 293-7/600-DF, também é 
defendida a natureza de ato normativo da medida provisória, e não 
de lei, dotada, contudo, de força e eficácia legais: 

 
As medidas provisórias configuram espécies normativas de 

natureza infraconstitucional, dotadas de força e eficácia legais. Não 
se confundem, porém, com a lei, embora transitoriamente se 

achem investidas de igual autoridade. A cláusula “com força de lei” 
empresta às medidas provisórias o sentido de equivalência 
constitucional com as leis. 

Consequência necessária da adoção de medidas provisórias é a sua 
apresentação ao Congresso Nacional, para efeito de apreciação 
parlamentar e eventual conversão em lei. (BRASIL, 1993) 

 
Diante dos entendimentos trazidos, conclui-se que a medida 

provisória não tem natureza jurídica de lei – não obstante a “força 
de lei” assegurada constitucionalmente – tampouco de ato 
administrativo, mas de ato normativo, parte integrante do processo 
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legislativo, com força e eficácia de lei, enquanto provisoriamente 
vigorar. 

 
4.5 Pressupostos habilitantes de relevância e urgência 

 
O caput do artigo 62 da Constituição Federal de 1988 referido 

anteriormente, inalterado pela Emenda Constitucional n.º 32, de 
2001, estabelece que, o Presidente da República poderá editar 
medidas provisórias, as quais terão força de lei, quando presentes as 
condições de relevância e urgência. 

Bandeira De Mello (2012) expõe que o instituto da medida 
provisória, por ser excepcional, efêmero, precário, suscetível de 
perda da eficácia desde o início e cabível somente diante de 

oportunidades relevantes, que necessitem de uma ação rápida do 
Estado, só poderá ser utilizado quando: 

 
(a) situação muito grave reclame providências imediatas, que 

tenham de ser tomadas incontinenti, pena de perecimento do 
interesse público que devem suprir, e (b) a natureza da medida 
seja compatível com a fragilidade inerente ao seu caráter efêmero 

e precário. (BANDEIRA DE MELLO, 2012, p. 134) 

 
Acrescenta, Bandeira De Mello (2012), que a excepcionalidade 

da medida provisória, ou seja, admissível unicamente para atender 
interesses relevantes, tem como resultado a impossibilidade de sua 
expedição para atender qualquer espécie de interesse, haja vista que 

todo interesse público seria relevante. 
Não pode, o pressuposto da relevância, ser interpretado como 

se fosse o pressuposto de relevância do processo legislativo comum, 
uma vez que trata-se, no caso da medida provisória, de relevância 

extraordinária, ou seja, uma relevância especialmente qualificada 
para determinado propósito. (CHIESA, 2002). 

Para Sérgio Sérvulo da Cunha (1997), a Constituição exigiu 
que a condição de relevância fosse do interesse público, e não de 
interesses alheios a ele, como os do Governo, dos Poderes, das 
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entidades federativas, do funcionalismo público, que, ainda que no 
interesse público instituídos, com ele não se confunde seu interesse. 

Complementa, Cunha (1997), que relevante é algo que foge 
daquilo que é simplesmente necessário, porquanto relevante é o que 
está acima do plano comum do necessário, de modo que é preciso 
saber distinguir a simples necessidade, justificadora da edição de 

toda lei, da necessidade excepcional. 
Sendo assim, a aferição da necessidade seria feita de acordo 

com a natureza e extensão das consequências no caso de não 
expedida a medida provisória, que acarretem um estado de privação 
ou prejuízo, seja ele um prejuízo que até se possa reparar ou, mais 
gravemente, um prejuízo irreparável. (CUNHA, 1997). 

Por sua vez, o pressuposto da urgência foi precisamente 

conceituado pela Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha (1998, n.p., 
apud CLÈVE, 2000, p. 176), pela qual “a urgência alia questão de 
data (momento) à condição social nela constatada. A urgência 
qualifica o momento e define o tempo de exercício de uma 
competência”. 

Da mesma forma, Chiesa (2002) se pronuncia no sentido de 
que a urgência estaria diretamente ligada à ideia de 
excepcionalidade à regra geral (de o Legislativo legislar), com o 
propósito de dispor normativamente de uma situação com caráter 
emergencial, a qual não pode sujeitar-se ao lento processo legislativo 
comum. 

Nesse sentido, Bandeira De Mello (2012) sublinha o não 

enquadramento, no conceito de urgência, daquilo que permite 
aguardar o prazo para o Congresso Nacional apreciar projeto de lei 
de iniciativa do Executivo, em que solicitado regime de tramitação 
urgente23, sem comprometer o interesse público. 

Diante dessas interpretações, apreende-se que a medida 
provisória pode ser editada quando o Estado se deparar com 

                                            
23 Sob o regime de tramitação urgente previsto nos §§ 1º a 4º do art. 64 da Constituição Federal de 
1988 (BRASIL). 
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situações, sobre as quais a falta de ação imediata, ou a própria ação 
demorada do processo legislativo ordinário, possa acarretar 

privações ou prejuízos, ainda que reparáveis, ao interesse público. 
 

4.6 Limitações materiais 
 

A Constituição de 1967, assim como a Emenda Constitucional 
n.º 1, de 1969, estabelecia certos limites para a edição dos decretos-
leis. Enquanto a primeira permitia apenas o tratamento das 
matérias de segurança nacional e finanças públicas, a segunda 
acrescentou a criação de cargos públicos e fixação de vencimentos. 

A Constituição de 1988, por seu turno, falhou ao deixar de 
prever o limite material de atuação da medida provisória, obrigando 

a doutrina a se aprofundar em seu texto, na busca de limites 
implícitos (NICOLAU, 2009). Chegou-se a dizer, por muitos 
doutrinadores, que ela poderia regular qualquer matéria (MODENA, 
2011). 

Por outro lado, esse problema foi satisfatoriamente resolvido 
pela Emenda Constitucional n.º 32, de 2001 (NICOLAU, 2009), ao 
incluir, no § 1º do art. 62 da Constituição, não as matérias que 
poderiam ser tratadas, mas aquelas matérias sobre as quais seria 
vedada a atuação do comando normativo de urgência.  

Tratam-se das matérias (I) relativas à nacionalidade, à 
cidadania, aos direitos políticos, aos partidos políticos e ao direito 
eleitoral, ao direito penal, ao direito processual penal, ao direito 

processual civil, à organização do Poder Judiciário e do Ministério 
Público, carreira e garantia de seus membros, aos planos 
plurianuais, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento e créditos 
adicionais e suplementares, com ressalva ao § 3º do art. 167; (II) que 

vise à detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou 
qualquer outro ativo financeiro; (III) reservada à lei complementar; 
e (IV) se já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso 
Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. 
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Além disso, pelo teor do § 2º do art. 62 da Constituição, 
introduzido também pela Emenda n.º 32, depreende-se a 

competência da medida provisória para a instituição e majoração de 
tributos, porém, somente com produção de efeitos no exercício 
seguinte se convertida em lei até o último dia daquele em que 
editada.24 

Humberto Ávila (2012) entende que esses limites materiais 
trazidos pela Emenda n.º 32 não guardam tanta diferença com 
relação aos já existentes e que, na verdade, a Emenda nada mais fez 
do que introduzir limitações as quais já haviam sido encontradas, ou 
pela doutrina, ou pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

Muito antes disso, o Ministro Celso de Mello (1990), citado por 
Modena (2011), ao estudar a medida provisória, extraiu três 

princípios os quais deveriam nortear as limitações do comando 
normativo de urgência no Brasil. Tratam-se dos princípios da 
divisão funcional do poder, da federação e da liberdade: 

 
Quanto ao primeiro, procura impedir “que o Chefe do Executivo 

invada domínio tematicamente reservado à iniciativa dos demais 
Poderes do Estado”, pois regular, por MP, esses casos, seria 
usurpação de competência. O segundo, “veda ao Presidente da 

República a interferência normativa em assuntos sujeitos à 
competência exclusiva daquelas unidades federadas” referindo-se 

aos Estados-membros e municípios. E, finalmente, com relação ao 
terceiro município: “A liberdade só pode sofrer condicionamentos 
normativos quando autorizados, estes, por lei formal e não por 

mera decisão unilateral emanada do Chefe do Poder Executivo da 
União.” (MELLO FILHO, 1990, p. 218-219 apud MODENA, 2011, p. 
184) 

 

                                            
24 Com exceção dos tributos previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, da Constituição de 1988 
(BRASIL): imposto de importação de produtos estrangeiros; exportação, para o exterior, de produtos 

nacionais ou nacionalizados; produtos industrializados; operações de crédito, câmbio e seguro, ou 

relativas a títulos ou valores mobiliários; impostos extraordinários, na iminência ou no caso de guerra 
externa. 
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Nesse sentido, Chiesa (2002) explica que, para compreender 
de forma correta o sentido e o alcance das normas constitucionais, 

não se pode analisar seus dispositivos isoladamente, limitando a 
interpretação da Constituição ao critério gramatical, mas sim 
interpretando sistematicamente seus preceitos. 

Em razão disso, Chiesa (2002) conclui pela existência, não 

somente das limitações expressas no texto constitucional, como 
também de limitações implícitas voltadas para a vedação ao trato 
das matérias somente modificadas por meio de emendas 
constitucionais, dos atos de competência exclusiva do Congresso 
Nacional, das matérias de competência exclusiva da Câmara dos 
Deputados e dos atos de competência do Senado Federal. 

Nitidamente, as limitações impostas pela Constituição vão 

além das expressas no § 1º do art. 62, produto da Emenda n.º 32, 
coadunando-se com a doutrina e a jurisprudência que, como 
afirmado anteriormente, já defendiam a existência de limitações 
implícitas antes mesmo do advento da referida emenda. 

 
4.7 Vigência e eficácia 

 
A redação original do art. 62 da Constituição Federal (BRASIL) 

previa, em seu parágrafo único, que as medidas provisórias 
perderiam sua eficácia, desde a edição, se não fossem convertidas 
em lei no prazo de trinta dias, a partir de sua publicação, sendo, as 
relações jurídicas delas decorrentes, disciplinadas pelo Congresso. 

Contudo, com a Emenda Constitucional n.º 32, de 2001, 
incluiu-se no art. 62 da Constituição também o preceito do § 3º, o 
qual ampliou o prazo de conversão em lei para sessenta dias, assim 
como o § 7º, que permitiu a prorrogação desse prazo por igual 

período uma única vez, em um total de cento e vinte dias de vigência. 
Porquanto temporárias, configuram-se como precárias a 

vigência e a eficácia das medidas provisórias, em vigor apenas até a 
manifestação do Congresso. Para elas, esta condição resolutiva está 
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relacionada à sua aprovação, diversamente dos decretos-leis, em 
que esta condição era vinculada à sua rejeição. (BENITEZ, 2002). 

Explica-se. Enquanto no caso dos decretos-leis a sua não 
apreciação pelo Congresso no prazo resultava na aprovação desse 
comando normativo, no caso das medidas provisórias, a sua não 
apreciação pelo Parlamento no prazo constitucional significa a sua 

extinção, juntamente com sua eficácia ex tunc. 
Para impedir reedições sucessivas de medidas provisórias não 

apreciadas após cento e vinte dias, a Emenda n.º 32 editou o § 10, o 
qual veda expressamente essa reedição, na mesma sessão legislativa, 
tenha a medida provisória sido rejeitada ou apenas perdido a sua 
eficácia em razão do decurso do prazo sem apreciação.  

Extinta a medida provisória em virtude da ausência de 

manifestação do Congresso dentro do prazo, a Emenda n.º 32 – 
preocupada com as relações jurídicas criadas durante a sua vigência 
– acrescentou, ao final do § 3º do art. 62 da Constituição, o decreto 
legislativo como meio de disciplinar tais relações. 

No entanto, a Emenda n.º 32 fez o acréscimo do decreto 
legislativo com ressalva ao disposto nos §§ 11 e 12 do art. 62 da 
Constituição. O § 11 estabelece a conservação das relações jurídicas 
constituídas e decorrentes de atos praticados durante a vigência da 
medida provisória, em caso de o Congresso se manter inerte e não 
editar o decreto legislativo referido no § 3º. Por sua vez, o § 12 prevê 
a manutenção da vigência da medida provisória na sua integralidade 
até que sancionado ou vetado projeto de lei aprovado para alterar 

seu texto original. 
Observa-se que as disposições introduzidas na Constituição 

pela Emenda n.º 32 trouxeram em seu bojo avanços para o cenário 
crítico do comando normativo de urgência, que refletia, na redação 

original da Constituição, um quadro de deformidade do seu objetivo, 
transformado em meio comum de produção normativa. 

Entretanto, os novos parágrafos do art. 62 da Constituição 
também trouxeram sérias dúvidas acerca de sua constitucionalidade 
(CHIESA, 2002) e de seu caráter democrático (MODENA, 2011), 
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agravados pela prática das medidas provisórias, que tem se 
mostrado distante daquela idealizada para a norma de exceção. 

Feitas essas considerações, passa-se, no seguinte capítulo, ao 
trato, de forma crítica, dos pontos relativos às consequências 
práticas do advento da Emenda Constitucional n.º 32, de 2001, com 
a experiência de mais de quinze anos de sua publicação, apontando, 

para as consequências negativas, possíveis soluções. 
 
 





 
 
 

5 
 

Aspectos controversos da emenda 

constitucional N.º 32/2001 
 

 
A Constituição Federal de 1988 foi responsável por abolir o 

autoritário decreto-lei, para, em seu lugar, fazer nascer a medida 
provisória, sob a influência de um regime mais democrático. No 

entanto, transformou-se a medida em meio comum de produção 
normativa, com um fluxo excessivo de edições e reedições. 

 Diante disso, irrompeu a Emenda Constitucional n.º 32, de 
2001, que trouxe consigo melhorias para o comando normativo de 
urgência, como foi o caso da restrição do âmbito material, mas 
também retrocessos, como a tentativa de tornar mais célere o 
processo legislativo pós encaminhamento ao Congresso Nacional. 

Nesse contexto, passa-se a discorrer de forma crítica sobre os 

aspectos mais controversos da Emenda à Constituição n.º 32, de 
2001, com base nos efeitos práticos – evidenciados em mais de quinze 
anos de vigência – dos parágrafos introduzidos no art. 62 da 
Constituição, e possíveis soluções para a decorrente problemática.  

 
5.1 A vedação à reedição e a lacuna do recesso parlamentar 

 
O parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal de 1988 

estabelecia, originalmente, que, adotada a medida provisória, deveria 
ela ser submetida imediatamente ao Congresso Nacional, que a 
aprovaria, convertendo-a em lei, ou a rejeitaria expressamente dentro 
de trinta dias a contar de sua publicação. 
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Esse cenário gerou muitas discussões na doutrina, que 
geralmente entendia ser possível a reedição da medida provisória 

quando não convertida em lei tacitamente 25 , por não constar, na 
Constituição, dispositivo contrário e por considerar enxuto o prazo de 
trinta dias de trâmite no Congresso Nacional. (MODENA, 2011). 

Em razão disso, o que se via era uma enxurrada de medidas 

provisórias, tendo em vista que o Congresso comumente deixava de 
se manifestar dentro do curto prazo constitucional. Em atenção a este 
problema do prazo de apreciação, inseriu, a Emenda Constitucional 
n.º 32, de 2001, o § 7º no art. 62 da Constituição. 

Estabelece, o referido § 7º, que será prorrogada, uma única vez 
e por igual período, a vigência da medida provisória não apreciada 
pelo Congresso Nacional, com votação encerrada em suas duas Casas, 

dentro do prazo de sessenta dias, do § 3º do mesmo artigo, contados 
da data da sua publicação. 

Deve-se atentar, no entanto, para o fato de que o referido § 7º 
do art. 62 da Constituição não se configura como permissivo para a 
reedição das medidas provisórias, ainda que por uma única vez, mas 
apenas prorroga o prazo de vigência do comando normativo sobre o 
qual ainda não se manifestou o Congresso. 

Tanto é verdade, que a Emenda n.º 32, de 2001, também 
acrescentou, no rol de novos parágrafos do art. 62 da Carta Maior, os 
ditames do § 10, que veda expressamente a reedição, na mesma 
sessão legislativa, da medida provisória rejeitada ou sem eficácia 
devido ao decurso do prazo do § 7º. 

Em consulta ao banco de dados do Portal da Legislação do 
Planalto, foi possível, ao autor desta obra, evidenciar a enorme 
quantidade de medidas provisórias editadas e reeditadas pelos 
ocupantes do cargo de Presidente da República, de 1988 a 2017, de 

José Sarney a Michel Temer: 
 
                                            
25 Afirma CHIESA (2002, p. 103) que, “quando a rejeição era expressa, a doutrina era pacífica no 

sentido de que não poderia haver a reedição. Esse impedimento alcançava não só a reprodução do teor 
original, como também reedição em termos similares, com o objetivo de camuflar a anterior”. 
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Tabela 1 – Medidas Provisórias por Presidente da República de 1988 a 

2017 

 Período Edições Reedições Total 

José Sarney 
1988 - 
1990 

125 22 147 

Fernando Collor 
1990 - 
1992 

92 68 160 

Itamar Franco 
1992 - 

1994 
141 364 505 

Fernando H. Cardoso (pré 

EC n.º 32/2001) 

1995 - 

2001 
267 5.034 5.301 

Fernando H. Cardoso (pós 

EC n.º 32/2001) 

2001 - 

2002 
102 - 102 

Luiz I. Lula da Silva 
2003 - 

2010 
419 - 419 

Dilma Rousseff 2011 - 2016 207 - 207 

Michel Temer 
2016 - 

2017 
42 - 68 

Fonte: Base de Dados do Portal da Legislação. Disponível em: 

<http://www4.planalto.gov.br/legislacao>. Acesso em: 03 ago.2017. 

 
Depreende-se, dos dados quantitativos tabelados, que o abuso 

de poder do comando normativo “provisório”, agravado por reedições 
sucessivas pelos Chefes do Executivo, foi relativamente reduzido após 
o advento da Emenda n.º 32, de 2001, se considerada a grande 
quantidade de reedições que se passou a evitar. 

Entretanto, o número de edições após a vedação da Emenda n.º 
32 continuou extremamente elevado para uma espécie normativa de 

caráter excepcional, que somente poderia ser utilizada quando se 
constatasse situação sobre a qual a falta de ação imediata pudesse 
acarretar privações ou prejuízos ao interesse público. 

Além disso, a própria vedação à reedição pode ser fortemente 

contestada, tendo em vista que a vedação se limita à “mesma sessão 
legislativa”26, permitindo-se a sua reedição logo no recesso, ou seja, 

                                            
26 Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de 
julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL, 1988) 
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no mesmo ano, contando, porém, para aumento da incredulidade 
deste intérprete, com permissivo constitucional. 

Não se pode conceber que uma espécie normativa – editada na 
singularidade da pessoa do Presidente da República – rejeitada pelo 
Congresso Nacional, ou que perdeu sua eficácia pelo decurso do 
prazo, seja identicamente reeditada no mesmo ano, ensejando a 

continuidade da norma excepcional. 
Adota-se, a título de exemplo, o caso hipotético de uma medida 

provisória que venha a ser publicada em 24 de agosto de 2017. Nesta 
situação, o Presidente da República a submeterá imediatamente ao 
Congresso Nacional, que, por sua vez, terá o total de cento e vinte dias 
para apreciá-la (60 da edição e 60 da prorrogação). 

Sendo assim, o último dia do prazo para o Congresso apreciar 

a medida provisória sem que ela perca sua eficácia será 22 de 
dezembro de 2017, último dia de reunião do Parlamento na sessão 
legislativa deste ano. Assim, encerrada a sessão legislativa, a mesma 
medida poderá ser reeditada logo no dia seguinte. 

Nessa hipótese, seria possível uma mesma matéria ser tratada 
por medida provisória durante o período de, não cento e vinte, mas 
expressivos duzentos e oitenta e três dias, o equivalente a 
controversos mais de nove meses de duração se reeditada a medida 
no dia 23 de dezembro de 2018 (recesso) e publicada no mesmo dia.27 

Apesar disso, se indagado o autor deste livro sobre tratar-se, a 
hipótese em comento, de situação de maior gravidade do que aquela 
decorrente da redação original da Constituição a qual não proibia a 

reedição das medidas provisórias, sua resposta seria negativa, sem 
qualquer hesitação. 

Em sentido diametralmente oposto, o que se defende neste 
momento do trabalho é que, não obstante os efeitos negativos da 

reedição da medida provisória terem sido freados pela Emenda n.º 

                                            
27 Considerando-se que, de acordo com o § 4º, do art. 62 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), “o 

prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante 
os períodos de recesso do Congresso Nacional”. 
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32, de 2001, como restou inequívoco na “Tabela 1”, eles não foram 
completamente sanados como tanto almejado. 

Ao descuidar-se e limitar a vedação da reedição apenas à 
“mesma sessão legislativa”, a Emenda n.º 32, de 2001, acabou por 
deixar passar despercebida uma perigosa lacuna para o trato da 
espécie normativa, porquanto antagônica aos aspectos da 

provisoriedade e da excepcionalidade da norma em questão. 
Claramente, a intenção do legislador, ao acrescentar os §§ 3º e 

7º no art. 62 da Constituição, era a de aumentar o exíguo prazo de 
trinta dias conferido ao Congresso Nacional para apreciar uma 
medida provisória, passando-o para sessenta dias, com a 
possibilidade de prorrogação uma única vez e por igual período. 

Quer dizer, se por um lado emendou-se a Constituição para 

vedar a reedição das medidas provisórias (§ 10 do art. 62), por outro, 
em busca do equilíbrio, aumentou-se o prazo para apreciação do 
instrumento e, também, por decorrência lógica, o prazo de vigência 
da medida provisória em caso de inércia do Congresso. 

No entanto, de forma alguma intencionou, o legislador, 
permitir a continuidade de uma medida excepcional e de caráter 
provisório pelo prazo bastante discutível de nove meses. Aliás, não é 
porque uma conduta não está expressamente vedada pela 
Constituição que pode ser praticada em detrimento dos axiomas 
republicanos. 

Isso posto, deve, o intérprete, na oportunidade de uma omissão 
constitucional, sopesar os princípios basilares e as consequências 

decorrentes da adoção de conduta não prevista pela Carta Maior, 
como bem esclareceu o voto do Ministro Celso de Mello em 
julgamento de sua relatoria no Supremo Tribunal Federal: 

 

A omissão do texto constitucional [...] não deve impedir o intérprete, 
que tenha presentes as diretrizes, os princípios e os valores 

consagrados na Constituição da República, de extrair todas as 
possíveis consequências jurídico-políticas que deles derivam e neles 
encontram pleno suporte. (BRASIL, 1993) 
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Em vista disso, deve ser interpretado com rigor o descuido do 
legislador, que, ao não vedar a edição de medida provisória durante o 

período de recesso das atividades do Congresso Nacional, ensejou, por 
outro lado, que uma mesma matéria fosse tratada por medida 
provisória pelo prazo inquietante de nove meses. 

Ocorre que essa prática é contrária às regras estruturantes da 

excepcionalidade e da provisoriedade, bem como dos pressupostos da 
relevância e urgência, uma vez que confere direitos e impõe 
obrigações por período superior ao dobro do máximo previsto pela 
Constituição de cento e vinte dias. 

Além disso, esse cenário de abuso de poder permite ao Chefe 
do Executivo governar sem uma fiscalização tempestiva por parte do 
Poder Legislativo28, obstruindo a prática efetiva das liberdades e o 

exercício dos direitos e garantias individuais ou coletivos, em grave 
afronta ao princípio do Estado Democrático de Direito. 

Em razão disso, começou a tramitar no Senado Federal, em 17 
de dezembro de 2015, a proposta de emenda à Constituição n.º 
161/2015, de autoria do Senador Paulo Bauer, que altera o § 1º do art. 
62 da Constituição Federal, para vedar a edição de medidas 
provisórias durante o recesso, com a seguinte redação: 

 

Art. 1º Dê-se ao § 1º do art. 62 da Constituição Federal a seguinte 
redação:  
“Art. 62. ................................................................................... 

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias durante os períodos 
de recesso do Congresso Nacional, ressalvado o disposto no art. 
167, § 3º, bem como sobre matéria: 

.................................................................................................” 
(BRASIL, 2015) 

 

                                            
28 Considerando-se que, de acordo com o § 5º do art. 62 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), “a 
deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias 
dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais”. 
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A única exceção feita é com relação à abertura de créditos 
extraordinários, prevista no art. 167, § 3º, da Constituição Federal29, 

por entender-se desarrazoado vedar a edição de norma 
orçamentária voltada para cobrir despesa imprevisível e urgente, 
como a decorrente de guerra, comoção ou calamidade pública. 

No momento, a PEC n.º 161/2015 encontra-se na Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), conforme andamento junto 
à página da Atividade Legislativa do Senado Federal (BRASIL, 2017), 
aguardando a designação de um relator para análise da 
constitucionalidade de seu texto antes que ele seja submetido à 
votação. 

Não obstante o dificultoso, mas necessário, percurso30 até a 
aprovação de uma emenda à Constituição, espera-se que a PEC de 

autoria do Senador Paulo Bauer seja, ao final, aprovada e 
efetivamente emendada a Constituição, porquanto sua alteração 
representa importante avanço para o controle das medidas 
provisórias. 

 
5.2 Regulamentação e superioridade da Câmara frente ao 
Senado  

 
A Emenda Constitucional n.º 32, de 2001, não trouxe 

alteração aos pressupostos habilitantes da relevância e urgência 
para a edição de uma medida provisória, de modo que “a 
subjetividade continuou sendo a tônica da ‘relevância e urgência’ 

exigidas pelo texto original da Constituição” (NICOLAU, 2009, p. 
136). 

                                            
29 Dispõe, o § 3º do art. 167 da Constituição Federal (BRASIL, 2017), que “a abertura de crédito 

extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as 
decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62”. 

30 Dispõe, o § 2º do art. 60 da Constituição Federal (BRASIL, 2017), que “a proposta será discutida e 

votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, 
em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros”. 
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Apesar disso, a referida emenda transformou profundamente 
o trâmite dessa espécie normativa com a inclusão de seus doze 

parágrafos no art. 62 da Constituição Federal, impulsionando o 
Congresso Nacional a instituir regulamentação sobre o tema em 
questão, que o fez por meio da Resolução n.º 1, de 2002. 

Inicialmente, a Resolução n.º 1, de 2002 (BRASIL) dispõe, em 

seu art. 2º, que a Presidência da Mesa do Congresso Nacional deverá 
designar, dentro das quarenta e oito horas seguintes à publicação da 
medida provisória, uma comissão mista para – em atenção ao § 9º 
do art. 62 da Constituição31 – emitir parecer sobre ela. 

A referida comissão mista será composta, conforme o § 2º do 
art. 2º da Resolução n.º 1, de 2002 (BRASIL), por doze Senadores e 
doze Deputados (com igual número de suplentes) indicados pelos 

respectivos líderes, obedecendo, na medida do possível, a 
proporcionalidade dos partidos ou blocos parlamentares em cada 
Casa. 

A comissão mista deverá emitir parecer único, manifestando-
se pela aprovação total, parcial, com alteração ou pela rejeição, assim 
como pela aprovação ou rejeição de eventual emenda, elaborando-
se projeto de lei de conversão se o parecer for pela aprovação ou, se 
for pela rejeição, projeto de decreto legislativo, disciplinando as 
relações jurídicas decorrentes da vigência dos textos suprimidos ou 
alterados, conforme art. 5º, § 4º, I e II, da Resolução n.º 1, de 2002 
(BRASIL). 

Ato contínuo, uma vez aprovado o parecer pela comissão 

mista, será este encaminhado, nos termos do § 5º do art. 5º da 
Resolução n.º 1, de 2002 (BRASIL), à Câmara dos Deputados 
juntamente com o processo e, dependendo do caso, com o projeto 
de lei de conversão ou com o projeto de decreto legislativo. 

                                            
31 Dispõe, o § 9º do art. 62 da Constituição Federal (BRASIL, 2017), que “caberá à comissão mista de 
Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem 
apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional”. 
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Assim, aprovada a matéria na Câmara 32 , será ela 
encaminhada ao Senado, para apreciá-la, na forma do art. 7º da 

Resolução n.º 1, de 2002 (BRASIL), sendo, na sequência, 
reencaminhada à Câmara, para analisar as modificações do Senado. 

Entretanto, esse cenário acaba por revelar uma superioridade 
da Câmara sobre o Senado, haja vista que a vontade da Câmara, na 

qualidade de Casa Legislativa que primeiro apreciou o projeto, 
prevalecerá sobre a vontade do Senado, Casa revisora em todos os 
projetos de iniciativa presidencial.  (FERREIRA FILHO, 2012). 

Para melhor compreender o quadro analisado, adota-se o 
exemplo hipotético de uma medida provisória que tem seu projeto 
de lei de conversão aprovado integralmente na Câmara, mas que, no 
Senado, recebe a aprovação sem alterações somente da metade de 

seus artigos, sendo, a outra metade, alterada pela Casa.  
Nesse caso, o projeto de lei de conversão retornará à Câmara, 

por força do § 4º do art. 7º da Resolução n.º 1, de 2002 (BRASIL), 
para que aprecie as modificações feitas pelo Senado e decida pelo 
seu acolhimento ou pela manutenção da redação que ela havia 
aprovado, fazendo prevalecer sua vontade. 

No entanto, a prevalência da vontade da Câmara sobre o 
Senado pode estar próxima do fim. Isso, porque há duas propostas 
de emenda à Constituição em tramitação – PEC n.º 27/2003 e PEC 
n.º 72/2005 –  para fazer com que a votação das medidas provisórias 
inicie, alternadamente, na Câmara e no Senado. 

Além disso, há também prevalência da Câmara perante o 

Senado com relação ao regime de urgência previsto no § 6º do art. 
62 da Constituição (BRASIL, 2017)33, uma vez que esse regime será 

                                            
32 De acordo com o § 8º do art. 62 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), “as medidas provisórias 
terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados”. 

33 Dispõe, o § 6º do art. 62 da Constituição (BRASIL, 2017), que “se a medida provisória não for 

apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, 

subseqüentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se 
ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando”. 
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instalado quarenta e cinco dias após sua publicação, não importando 
se está tramitando na Câmara ou no Senado.  

Ocorre que, como observa NICOLAU (2009), a Câmara, ao 
receber a medida provisória antes do Senado, poderá trabalhar por 
muitos dias sem que seja instaurado o regime de urgência, de modo 
que, caso se manifeste após os quarenta e cinco dias, a medida 

provisória será enviada ao Senado já em estado de urgência. 
Procurando solucionar esse problema, foi editada a proposta 

de emenda à Constituição n.º 11/2011, que, entre outros, determina 
a perda da eficácia das medidas provisórias não apreciadas pela 
Câmara em até oitenta dias da sua edição e, pelo Senado, em até 
trinta dias de sua aprovação pela Câmara. 

As três propostas referidas já obtiveram aprovação em dois 

turnos pelo Senado e, agora, aguardam a aprovação dupla por parte 
da Câmara, como exige o § 2º do art. 60 da Constituição (BRASIL, 
2017). Não obstante, as possíveis alterações no trâmite das medidas 
provisórias serão tratadas em ponto específico deste capítulo. 

 
5.3 Os prazos de tramitação da Resolução n.º 1, de 2002, do 
Congresso Nacional e os reflexos do julgamento da ADI n.º 
4.029/DF pelo STF 

 
A Resolução n.º 1, de 2002 (BRASIL) dispõe em seu art. 2º, 

que a Presidência da Mesa do Congresso Nacional deverá designar, 
dentro das quarenta e oito horas seguintes à publicação da medida 

provisória, uma comissão mista para – em atenção ao § 9º do art. 
62 da Constituição34 – emitir parecer sobre ela. 

Essa comissão mista detinha o prazo improrrogável de 
quatorze dias da publicação para emitir parecer único, conforme a 

redação original do caput do art. 5º da Resolução n.º 1, de 2002 

                                            
34 Dispõe, o § 9º do art. 62 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), que “caberá à comissão mista de 
Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem 
apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional”. 
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(BRASIL), manifestando-se acerca do mérito, dos pressupostos de 
relevância e urgência, da adequação financeira e orçamentária e 

sobre o cumprimento da exigência do § 1º do art. 2º da referida 
resolução.35 

Por sua vez, a Câmara dos Deputados detinha até o vigésimo 
oitavo dia de vigência da medida provisória, contado de sua 

publicação, para apreciá-la, conforme disposto na redação original 
do caput do art. 6º da Resolução n.º 1, de 2002 (BRASIL), ou seja, 
um total de quatorze dias para concluir seus trabalhos sobre a 
norma. 

Assim, aprovada a matéria na Câmara 36 , seria ela 
encaminhada ao Senado, para apreciá-la até o quadragésimo 
segundo dia de vigência da medida provisória, a contar de sua 

publicação, na forma do art. 7º da Resolução n.º 1, de 2002 
(BRASIL), ou seja, em um total de quatorze dias assim como a 
Câmara. 

Entretanto, os prazos em comento foram objeto do controle 
de constitucionalidade concentrado do Supremo Tribunal Federal, 
que, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 
4.029/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, declarou, 
incidentalmente, a “inconstitucionalidade do artigo 5º, caput, artigo 
6º, §§ 1º e 2º, da Resolução n.º 01/2002, do Congresso Nacional, 
com eficácia ex nunc em relação à pronúncia dessa 
inconstitucionalidade, nos termos do voto do Relator”. 

Antes de adentrar ao exame dos efeitos do julgado em apreço, 

salienta-se que, ao contrário do que foi proclamado como resultado 
pelo Ministro Cezar Peluso, então Presidente, o caput do art. 6º 
também foi declarado inconstitucional “nos termos do voto do 
Relator”, Ministro Luiz Fux, que assim concluiu em seu voto: 

                                            
35 Dispõe, o § 1º do art. 2º da Resolução n.º 1, de 2002, do Congresso Nacional (BRASIL), que “no dia 

da publicação da Medida Provisória no Diário Oficial da União, o seu texto será enviado ao Congresso 
Nacional, acompanhado da respectiva Mensagem e de documento expondo a motivação do ato”. 

36 De acordo com o § 8º do art. 62 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), “as medidas provisórias 
terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados”. 
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Ex positis, voto no sentido de julgar a presente Ação Direta 
improcedente, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade 
dos artigos 5º, caput, e 6º, caput e parágrafos 1º e 2º, da Resolução 

nº 1 de 2002 do Congresso Nacional, modulando temporalmente 
os efeitos da decisão, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/99, para 
preservar a validade e a eficácia de todas as Medidas Provisórias 

convertidas em Lei até a presente data, bem como daquelas 
atualmente em trâmite no Legislativo. (BRASIL, 2012) 

 
Dessa forma, resta esclarecido esse aspecto que poderia 

suscitar dúvidas ao intérprete, não havendo outra conclusão que não 
a de ter sido declarada, pelo STF, em 8 de março de 2012, a 
inconstitucionalidade dos artigos 5º, caput, e 6º, caput e parágrafos 
1º e 2º, da Resolução n.º 1, de 2002, do Congresso Nacional. 

No que corresponde aos motivos pelos quais veio o STF a se 
pronunciar pela inconstitucionalidade dos dispositivos em alusão, 
destacam-se dois, quais sejam (i) a estipulação de prazo para a 
conclusão dos trabalhos da comissão mista, sob pena de 
encaminhamento do processo à Câmara para apreciação e (ii) a 
possibilidade de prolação de parecer por parlamentar Relator, ao 
invés da comissão mista, quando esgotado o prazo de quatorze dias 
imposto à comissão mista. 

Com previsão nos parágrafos 1º e 2º do art. 6º da Resolução 
n.º 1, de 2002, do Congresso (BRASIL), os motivos em análise, se 
bem observados, convergem, na verdade, em um mesmo sentido: o 

descumprimento do § 9º do art. 62 da Constituição, que exige 
expressamente a prolação de parecer pela comissão mista antes de 
serem, as medidas provisórias, apreciadas pelas Casas do 
Congresso. 

No caso que motivou o ajuizamento da ADI n.º 4.029/DF, 
mais especificamente, constituiu-se a comissão mista, porém, não 
houve quórum para votação, que é de um terço de seus membros37, 

                                            
37 Dispõe, o § 6º do art. 4º da Resolução n.º 1, de 2002 (BRASIL), que “os trabalhos da Comissão Mista 

serão iniciados com a presença, no mínimo, de 1/3 (um terço) dos membros de cada uma das Casas, 
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o que culminou no encaminhamento do processo à Câmara, com a 
prolação do parecer pelo parlamentar Relator, e não pela comissão 

mista. 
Em sentido contrário, entendeu o Supremo, na esteira do voto 

do Ministro Luiz Fux, não ser suficiente, para o processo de 
conversão em lei da medida provisória, a prolação de parecer na 

individualidade do Relator, argumentando que esta possibilidade 
teria gerado acomodação no parlamento e ineficácia da comissão. 

Por sua vez, o Ministro Celso de Mello defendeu, no 
julgamento da referida ADI n.º 4.029/DF, que a vontade da 
Constituição ao prever a apreciação da medida provisória pela 
comissão mista era de assegurar um pronunciamento colegiado, e 
não uma manifestação unipessoal: 

 
A Constituição quis que houvesse um pronunciamento colegiado 

do Plenário da Casa Legislativa, não uma manifestação unipessoal 
de um relator designado. [...] Mais do que isso: é preciso acentuar 
que as correntes partidárias devem ter, necessariamente, 

representação, que é proporcional, na composição das comissões 
do Congresso.  (BRASIL, 2012) 

 
Muito embora a Resolução do Congresso tenha intencionado 

conferir maior celeridade ao trâmite das medidas provisórias ao 
impor prazo aos trabalhos da comissão mista, acabou por suprimir 
exigência constitucional, sobre a qual destacou o Ministro Ayres 
Britto, também no julgamento da ADI em questão, que “cada Casa 

do Congresso Nacional não está obrigada a acatar o parecer da 
comissão, mas o parecer da comissão deve ser emitido” (BRASIL, 
2012). 

Ocorre que, se não mais existentes os prazos anteriormente 
impostos à comissão mista e à Câmara, conclui-se que o prazo 

                                            
aferida mediante assinatura no livro de presenças, e as deliberações serão tomadas por maioria de 
votos, presente a maioria absoluta dos membros de cada uma das Casas”. 
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atribuído ao Senado 38  tenha restado, por decorrência lógica, 
prejudicado, ainda que não declarado inconstitucional, haja vista 

que, se permitido às fases anteriores trabalhar sem limite de prazo, 
torna-se impraticável para o Senado concluir seus trabalhos até o 
quadragésimo segundo dia de vigência da medida provisória. 

Apesar disso, não está, o STF ou a Constituição, admitindo um 

silêncio indefinido ou uma não deliberação indefinida, seja por parte 
da comissão, da Câmara ou do Senado, de modo que a própria Carta 
de 1988 formula uma solução para o caso de o Congresso manter-
se silente, como apontou o Ministro Luiz Fux no julgamento da ADI 
n.º 4.029/DF: 

 
A opção da Constituição não é que o silêncio tem o efeito positivo. 
É que o silêncio tem efeito negativo, tanto que ela diz que as 

medidas provisórias que não forem convertidas em lei, no prazo 
de sessenta dias, prorrogável, nos termos da lei, uma vez por igual 

período, o Congresso vai disciplinar por decreto legislativo. 
(BRASIL, 2012) 

 
Por outras palavras, mas com a lucidez de sempre, esclareceu, 

nessa oportunidade, o Ministro Ayres Britto que “a filosofia da 
Constituição, em matéria de medida provisória, não é de boa 

vontade; é como se as medidas provisórias fossem toleráveis, mas 
não desejáveis”39, o que fica nitidamente evidenciado no comando 
constitucional de perda da eficácia desde a edição em caso de não 
aprovação dentro de sessenta dias. 

Diante da decisão do STF, em 2012, acerca da 
inconstitucionalidade dos artigos 5º, caput, e 6º, caput e parágrafos 
1º e 2º, da Resolução n.º 1, de 2002, o Congresso não precisou mais, 

                                            
38 Dispõe, o caput do art. 7º da Resolução n.º 1, de 2002, do Congresso (BRASIL), que “aprovada na 

Câmara dos Deputados, a matéria será encaminhada ao Senado Federal, que, para apreciá-la, terá até 
o 42º (quadragésimo segundo) dia de vigência da Medida Provisória, contado da sua publicação no 
Diário Oficial da União”. 

39 Idem. 
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a partir daquele momento, observar os prazos e o procedimento 
destes dispositivos e do caput do art. 7º pelas razões já apontadas. 

Por conseguinte, assegurou-se o cumprimento da exigência 
constitucional de emissão de parecer por comissão mista de 
Deputados e Senadores, com maior discussão do Parlamento, o que 
acarretou, porém, um aumento no número de comissões 

concomitantes e, consequência lógica, mais casos de falta de 
quórum. 

Contudo, antagônica à decisão do Supremo na ADI n.º 
4.029/DF, a PEC n.º 11/2011 – que sobre a decisão prevalece por 
tratar-se de poder constituinte derivado reformador – propõe a 
eliminação das comissões mistas40 previstas no § 9º do art. 62 da 
Constituição, ficando, a análise dos critérios constitucionais, 

somente a cargo das Comissões de Constituição e Justiça das duas 
Casas, assim regulamentada: 

 
Art. 1º O art. 62 da Constituição Federal passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 
“Art. 62. 
............................................................................................................. 

[...] 
§ 5º Preliminarmente ao seu exame pelo Plenário, as medidas 

provisórias serão submetidas, para juízo sobre o atendimento de 
seus pressupostos constitucionais, à comissão competente para 
examinar a constitucionalidade das matérias da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal, observado o seguinte: 
I – a comissão terá dez dias para se manifestar; 
II – a decisão da comissão pela inadmissibilidade dispensa a 

competência do Plenário, salvo se houver recurso, assinado por um 
décimo dos membros da respectiva Casa, que deverá ser 
protocolizado até dois dias úteis após a decisão; 

III – no caso de manifestação pela admissibilidade ou, se 
apresentado o recurso, no caso da inadmissibilidade, o Plenário 

votará o parecer da comissão quando da apreciação da medida 
provisória, observados os prazos previstos nos incisos I e II do § 

                                            
40 Dispõe, o art. 2º da PEC n.º 11/2011 (BRASIL), que “revogam-se os §§ 7º e 9º do art. 62 da 
Constituição Federal”. 
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3º; 

IV – se a comissão não se manifestar no prazo a que se refere o 
inciso I, a decisão sobre a admissibilidade transfere-se para o 
Plenário da respectiva Casa, observado o disposto no inciso III; 

V – se a medida provisória não for admitida, será ela transformada 
em projeto de lei em regime de urgência, na forma do § 1º do art. 
64, com tramitação iniciada na Câmara dos Deputados. (BRASIL, 

2011) 

 
Ao explicar a retirada do pressuposto da emissão de parecer 

por comissão mista da Constituição quando do exame de cada 
medida provisória, o Senador José Sarney, autor da PEC, defendeu, 
em notícia veiculada pela Agência Senado (BRASIL, 2011), que essa 
seria uma etapa pouco funcional, uma vez que a referida comissão 
teria se reunido em raras oportunidades. 

Ocorre que o papel da comissão mista no trâmite das medidas 
provisórias é assegurar, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes na 
ADI n.º 4.029/DF, “um mínimo de democracia participativa ou 
deliberativa por parte do Parlamento”, de modo que “essa comissão 
representativa discuta, documente” (BRASIL, 2012). 

Conquanto os pressupostos das medidas provisórias venham 
a ser apreciados tanto por Deputados quanto por Senadores em suas 
respectivas CCJs se aprovada a PEC n.º 11/2011, eles não serão, por 
outro lado, debatidos conjuntamente por Deputados e Senadores 
como ocorre atualmente com as comissões mistas. 

Em razão disso, compreende, o autor desta obra, que a melhor 

opção seria a manutenção das comissões mistas, contentando-se o 
Parlamento com a solução encontrada pela Constituição, qual seja 
da perda da eficácia da medida provisória desde a edição se esvaído 
o prazo de cento e vinte dias para apreciação. 
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5.4 O regime de urgência e o sobrestamento das deliberações 
legislativas 

 
O advento da Emenda Constitucional n.º 32, de 2001, alterou, 

como visto anteriormente, os prazos de tramitação das medidas 
provisórias no Congresso Nacional, sendo uma de suas principais 

modificações o prazo de apreciação de quarenta e cinco dias, sob 
pena de instalação do regime de urgência. 

Significa que, se não respeitado esse curto prazo de quarenta 
e cinco dias, sedimentado pela Emenda n.º 32, de 2001, no § 6º do 
art. 62 da Constituição 41 , ficarão sobrestadas todas as demais 
deliberações legislativas da Casa em que a medida provisória estiver 
tramitando, seja ela na Câmara ou no Senado. 

Ocorre que o número de medidas provisórias editadas após a 
Emenda n.º 32, de 2001, continuou bastante elevado para um 
instrumento normativo marcado pelo requisito da 
excepcionalidade. Consequentemente, o Congresso deparou-se com 
um constante sobrestamento da pauta decorrente do regime de 
urgência. 

Em razão disso, ao ser suscitada a Questão de Ordem n.º 411 
(BRASIL, 2009) pelo então Deputado Federal Regis de Oliveira 
acerca do trancamento de pauta decorrente das medidas provisórias 
em regime de urgência, o então Presidente da Câmara dos 
Deputados Michel Temer proferiu decisão a qual solucionou o 
impasse. 

Em ousada e inovadora construção, o ex-Presidente da 
Câmara reformulou e ampliou a interpretação acerca da temática de 
quais seriam as matérias abrangidas pela expressão "deliberações 
legislativas" para os fins de sobrestamento da pauta por medida 

provisória nos termos da Constituição. 
Nesse contexto, defendeu que a Constituição, ao referir-se a 

“todas as deliberações legislativas” estaria referindo-se a todas 

                                            
41 Reproduzido pelo art. 9º da Resolução n.º 1, de 2002, do Congresso Nacional (BRASIL). 
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aquelas “ordinárias”, uma vez que a medida provisória só pode 
dispor sobre temas atinentes a leis ordinárias, de modo que apenas 

os projetos de lei ordinária que tenham por objeto matéria passível 
de edição de medida provisória estariam por ela sobrestados. 

Além disso, o ex-Presidente da Câmara, ao conferir essa 
interpretação ao § 6º do art. 62 da Constituição, determinou que as 

medidas provisórias continuariam sobrestando as sessões 
deliberativas ordinárias da Câmara dos Deputados, mas não 
trancariam mais a pauta das sessões extraordinárias. 

Irresignados, os então Deputados Federais Ronaldo Caiado, 
Fernando Coruja e José Aníbal impetraram, em 18 de março de 
2009, mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, 
autuado sob n.º 27.931/DF, buscando ordem judicial que impedisse 

o Presidente da Câmara de colocar em deliberação qualquer espécie 
de proposição legislativa, até que se ultimasse a votação de todas as 
medidas provisórias que, eventualmente, estivessem sobrestando a 
pauta. 

Porém, em 27 de março de 2009, o Relator Ministro Celso de 
Mello indeferiu o pedido liminar, enaltecendo a interpretação dada 
pelo Presidente da Câmara, por estar apoiada em estrita construção 
de ordem jurídica, cujos fundamentos repousariam no postulado da 
separação de poderes, e pelos seguintes motivos: 

 

A construção jurídica formulada pelo Senhor Presidente da 
Câmara dos Deputados, além de propiciar o regular 
desenvolvimento dos trabalhos legislativos no Congresso Nacional, 

parece demonstrar reverência ao texto constitucional, pois - 
reconhecendo a subsistência do bloqueio da pauta daquela Casa 
legislativa quanto às proposições normativas que veiculem matéria 

passível de regulação por medidas provisórias (não 
compreendidas, unicamente, aquelas abrangidas pela cláusula de 

pré-exclusão inscrita no art. 62, § 1º, da Constituição, na redação 
dada pela EC nº 32/2001) ' preserva, íntegro, o poder ordinário de 
legislar atribuído ao Parlamento. Mais do que isso, a decisão em 

causa teria a virtude de devolver, à Câmara dos Deputados, o poder 
de agenda, [...] o que ensejará [...] a formulação e a concretização, 
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pela instância parlamentar, de uma pauta temática própria, sem 

prejuízo da observância do bloqueio procedimental a que se refere 
o § 6º do art. 62 da Constituição, considerada, quanto a essa 
obstrução ritual, a interpretação que lhe deu o Senhor Presidente 

da Câmara dos Deputados. (BRASIL, 2009) 

 
Ato contínuo, em 16 de dezembro de 2009, reuniram-se os 

Ministros do STF em Plenário para iniciar o julgamento do mérito 
da ação. Após o voto do Relator Ministro Celso de Mello, denegando 
a segurança e dando interpretação conforme ao art. 62, § 6º, da 
Constituição Federal, o julgamento foi suspenso pelo pedido vista 
dos autos da Ministra Cármen Lúcia. 

Sendo assim, em 16 de junho de 2012, a Ministra Cármen 
Lúcia devolveu os autos para julgamento, que veio a ocorrer, em 29 

de junho de 2017, de acordo com o andamento do processo na 

página eletrônica do STF (BRASIL, 2017), no qual o Tribunal, por 
maioria e nos termos do voto do Ministro Celso de Mello (Relator), 
indeferiu o mandado de segurança. 

Em sua decisão no MS n.º 27.931/DF (BRASIL, 2017), o 
Tribunal deu interpretação conforme ao § 6º do art. 62 da 
Constituição, na redação resultante da EC n.º 32/2001, para, sem 
redução de texto, restringir-lhe a interpretação, fixando 
entendimento de que o regime de urgência previsto em tal 
dispositivo (que impõe o sobrestamento das deliberações legislativas 
das Casas do Congresso Nacional) refere-se, tão somente, àquelas 
matérias que se mostram passíveis de regramento por medida 

provisória, excluídos do bloqueio, as propostas de emenda à 
Constituição e os projetos de lei complementar, de decreto 
legislativo, de resolução e, até mesmo, tratando-se de projetos de lei 
ordinária, aqueles que veiculem temas pré-excluídos do âmbito de 
incidência das medidas provisórias (CF, art. 62, § 1º, I, II e IV). 

Até então, a decisão do ex-Presidente da Câmara vinha sendo 
elogiada pela sua aguçada interpretação da Constituição e pela 
forma como ela resolveu o impasse sobre o sobrestamento das 
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deliberações legislativas, à luz dos comentários tecidos pelo Ministro 
Gilmar Mendes no julgamento da ADI 4.029/DF (BRASIL, 2012). 

Nessa ocasião, afirmou, o Ministro Gilmar Mendes, tratar-se 
de “belíssima construção”, que, “de certa forma, resolveu o impasse 
sobre a questão do trancamento de pauta no Congresso Nacional” e 
que o trancamento de pauta teria sido um problema trazido pela 

Emenda n.º 32, de 2001. 
Além disso, o Ministro Gilmar Mendes trouxe à lume a 

delicadeza da questão, ressaltando que o trancamento de pauta 
seria, talvez uma solução adequada se houvesse um número 
reduzido de medidas provisórias, mas não uma edição sistemática 
dessa espécie normativa como é o caso do país, in verbis: 

 
Eu me lembro de que, quando desenvolveu-se esse modelo, que foi 

objeto de uma discussão elaborada entre a Câmara e o Senado, eu 
chamava atenção, Presidente, para a delicadeza da questão, 
dizendo: “o trancamento da pauta seria, talvez, um remédio 

adequado se nós estivéssemos diante de um número diminuto de 
medidas provisórias, porque ele seria indutor do processo de 
decisão”. Mas, quando estamos a lidar com a sistemática edição de 

medidas provisórias – e aqui não vem ao caso fazer jogo de culpas 
ou responsabilidades, se o Executivo edita porque o Legislativo não 
funciona, ou o Legislativo não funciona porque o Executivo edita 

medidas provisórias –, o fato é que, nesse jogo de funcionalidades 
e desfuncionalidades, temos então esse sério problema, que foi 

mitigado a partir dessa interpretação do Presidente Michel Temer. 
O Ministro Celso chamava atenção, na sua decisão, para um tipo 
de expropriação da pauta ou da agenda do Congresso Nacional. 

(BRASIL, 2012) 

 
Tanto é verdade a observação feita pelo Ministro Gilmar 

Mendes, que o ex-Presidente da Câmara Marco Maio proferiu, em 
19 de junho de 2012, decisão (BRASIL), segundo a qual “só há que se 

falar em sobrestamento da pauta se a medida provisória estiver 
formalmente tramitando na Câmara dos Deputados”. 

Essa decisão do então Presidente da Câmara deu-se em 
reflexo ao referido julgado do STF da ADI 4.029/DF, que tornou 
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obrigatória a análise das medidas provisórias por comissão mista, 
sem a imposição de prazo a esta, ensejando possíveis recebimentos 

da matéria pela Câmara já em regime de urgência. 
Fundamentou-se, Marco Maia, em dois motivos 

determinantes para chegar a essa conclusão. O primeiro reporta-se 
à enfática previsão constitucional de que a medida provisória 

sobrestará a pauta da “Casa em que estiver tramitando”. Desse 
modo, se estiver em uma comissão mista, ela não está tramitando 
em nenhuma das Casas do Legislativo, portanto, “teria de trancar a 
pauta das duas Casas”. 

Por seu turno, o segundo motivo determinante diz respeito à 
natureza do instituto previsto no § 6º do art. 62 da Constituição, 
que procura criar, por meio do sobrestamento, um estímulo à 

tomada de decisão, diante da impossibilidade de impor 
taxativamente que uma Casa Legislativa se reúna e delibere. 

Para que isso seja possível, assinalou Marco Maia, a natureza 
do instituto impede – salvo exceções decorrentes da Constituição – 
que a Casa com a pauta sobrestada se volte para qualquer matéria 
estranha àquela priorizada pela Constituição até que se desincumba 
dos afazeres legislativos a ela pertinentes. 

Portanto, assim como a decisão de Michel Temer enquanto 
Presidente da Câmara, a decisão de Marco Maia enquanto ocupante 
do mesmo cargo reveste-se da coerência que faltava ao trâmite das 
medidas provisórias no Congresso, mais especificamente no que 
toca ao aspecto do regime de urgência. 

De nada adiantaria sobrestar os trabalhos das duas Casas 
durante a apreciação da matéria na comissão mista, porquanto, 
ainda que se interrompam os trabalhos da Câmara e do Senado, seus 
parlamentares em nada poderiam impulsionar ou colaborar para 

uma deliberação mais célere da comissão. 
Entretanto, embora o chamado trancamento da pauta tenha 

passado a ocorrer efetivamente – após a decisão do ex-Presidente da 
Câmara – somente a partir do momento em que a medida provisória 
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inicia sua tramitação na Câmara, fato é que o Senado Federal não se 
beneficiou tanto quanto a Câmara dessa decisão. 

Tal situação deve-se à lógica de que, se não permitida pelo STF 
a imposição de prazo à apreciação da comissão mista, bem como 
declarado inconstitucional o caput do art. 6º da Resolução n.º 1, de 
2002, que previa prazo para a Câmara, consequentemente, aumenta 

a possibilidade de o Senado receber a matéria já em regime de 
urgência e com a pauta trancada, ainda que seus efeitos tenham sido 
abrandados pelas decisões de Michel Temer e Marco Maia. 

Em face disso, apresenta-se como alternativa positiva a 
alteração oferecida pela PEC n.º 11/2011 ao § 3º do art. 62 da 
Constituição Federal, por meio do estabelecimento de prazos, tanto 
à Câmara, quanto ao Senado, para aprovação das medidas 

provisórias, sob pena de perda da eficácia desde a edição: 
 
Art. 1º O art. 62 da Constituição Federal passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 
“Art. 62. 
............................................................................................................  

§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12, 
perderão eficácia, desde o início de sua edição, devendo o 
Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações 

jurídicas delas decorrentes, se forem consideradas inadmitidas na 
forma do § 5º ou se não forem aprovadas: 

I – pela Câmara dos Deputados no prazo de oitenta dias contado 
de sua edição; 
II – pelo Senado Federal no prazo de trinta dias contado de sua 

aprovação pela Câmara dos Deputados; 
III – pela Câmara dos Deputados, para apreciação das emendas do 
Senado Federal, no prazo de dez dias contado de sua aprovação por 

esta Casa. (BRASIL, 2011) 

 
Com essa proposta, a Câmara passaria a ter oitenta dias para 

apreciação da matéria a contar da edição da medida provisória, ao 
passo que o Senado teria trinta dias para apreciá-la, porém, 
contados de sua aprovação pela Câmara, ou seja, pouco importando 
se recebida a matéria com brevidade ou tardiamente, não obstante 
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a reprovável desigualdade entre os prazos atribuídos às duas Casas 
Legislativas. 

 
5.5 As emendas e sua pertinência temática 

 
O caput do art. 4º da Resolução n.º 1, de 2002, do Congresso 

Nacional (BRASIL) dispõe que poderão ser oferecidas emendas às 
medidas provisórias nos seis primeiros dias seguintes à sua 
publicação no Diário Oficial da União, devendo ser protocolizadas 
junto à Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal. 

Assim sendo, o referido art. 4º fixa, em seus seis parágrafos, 
regras atinentes à edição de emendas, dentre as quais está prevista, 
no § 4º vedação expressa às emendas que versem sobre matéria 

estranha àquela tratada na medida provisória, cabendo ao 
Presidente da comissão o seu indeferimento liminar. 

No entanto, a realidade parlamentar demonstrou que a 
vedação em questão não foi observada. Acerca disso, a Ministra 
Cármen Lúcia alerta, em seu voto proferido no julgamento da ADI 
n.º 4029/DF (BRASIL, 2012), para o levantamento que fez42, no qual 
constata “um número enorme de matérias que seriam objeto de 
projeto de lei e não são, porque se aproveitam das medidas 
provisórias para incluir como matérias estranhas”. 

Explicou, a Ministra Cármen Lúcia, que os parlamentares 
atuam para que, ao ser aprovada a lei de conversão da medida 
provisória, o seja com a inclusão de matérias de sua conveniência, 

em verdadeira confusão de interesses que não se relaciona em nada 
com o objetivo da medida provisória e da função legislativa. 

Em razão disso, quando do julgamento da ADI n.º 5127/DF 
(BRASIL, 2015), o STF declarou, com cientificação do Poder 

                                            
42 Trata-se de levantamento feito pela Ministra Cármen Lúcia no voto-vista do MS 27.931/DF, que teve 

julgamento concluído somente em 29 de junho de 2017, motivo pelo qual o voto-vista ainda não está 
disponível para consulta no site do STF. (Andamento disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp 

?incidente=2667594>. Acesso em: 6 fev.2017).  



124 | Medidas Provisórias 
 

Legislativo e efeitos ex nunc, “não ser compatível com a Constituição 
a apresentação de emendas sem relação de pertinência temática com 

medida provisória submetida a sua apreciação”. 
Em seu voto, o Ministro Celso de Mello ressaltou que a 

observância da relação de pertinência material, ou afinidade lógica, 
com o objeto veiculado na medida provisória “qualifica-se como 

requisito legitimador das emendas parlamentares, sob pena de 
reconhecer-se ocorrente o vício da inconstitucionalidade formal”.  

Desse modo, coadunando-se com tal raciocínio, foi proposto 
o Projeto de Resolução do Congresso Nacional n.º 6, de 2015 
(BRASIL), de autoria do ex-Senador Walter Pinheiro, que altera a 
Resolução n.º 1, de 2002, do Congresso Nacional, para disciplinar a 
apresentação de emendas às medidas provisórias e sua apreciação. 

Propõe, o projeto em questão, a manutenção da vedação à 
apresentação de emendas sobre matéria estranha, contudo, com o 
acréscimo da obrigação do Presidente da comissão mista de, sendo 
o caso, indeferi-las liminarmente, bem como do Presidente da 
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal de não as conhecer, 
suprimindo seu texto caso isso não tenha sido feito na comissão 
mista. 

Ademais, esse Projeto procura explicar e estabelecer diretrizes 
para aquilo que deve ser considerado matéria estranha ao objeto da 
medida provisória: 

 

Art. 2º A Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, passa a 
vigorar com as seguintes alterações: 
[...] 

§ 4º-A Considera-se matéria estranha, para os fins deste artigo: 
I – a que não estiver diretamente relacionada ao conteúdo material 
e objeto da Medida Provisória, conforme expresso na ementa da 

Medida Provisória; 
II – a que não guardar relação de complementaridade, afinidade, 

pertinência ou conexão temática com o objeto da medida 
provisória; ou 
III – a que, mesmo relacionada ao conteúdo material e objeto da 

Medida Provisória, ou que com ela guarde relação de 
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complementaridade, pertinência ou conexão, não apresentar 

razões de urgência e relevância para sua veiculação. (BRASIL, 
2015) 

 
Em justificação às suas proposições, o ex-Senador Walter 

Pinheiro defende que essa prática de emendas estranhas ao objeto 
da medida provisória, por isso chamadas até de “jabutis”, teria 

assumido exageradas proporções, “indo muito além da 
razoabilidade que o processo de apreciação de medidas provisórias 
admite”. 

Além do Projeto de Resolução, há também a possibilidade de 
alteração no texto da própria Constituição, por meio da PEC n.º 
72/2005 (BRASIL) e da PEC n.º 11/2011 (BRASIL), que sugerem o 
acréscimo de um décimo terceiro parágrafo ao art. 62, vedando 

expressamente a inclusão de matéria estranha ao objeto da medida 
provisória ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou 
conexão. 

 
5.6 As relações jurídicas decorrentes da medida provisória não 
aprovada  

 
A Constituição Federal de 1988 prevê, como já discorrido, o 

prazo máximo de cento e vinte dias de tramitação da medida 
provisória, a contar de sua publicação, no Congresso, para que a 
norma seja aprovada – convertendo-se em lei – rejeitada ou não 

apreciada, o que não deixa de ser uma rejeição, mas de forma tácita. 
Nesses dois últimos casos, o decreto-lei das Constituições de 

1967 e 1969, veículo normativo padrão no período em que 
vigoraram tais textos constitucionais, se não convertido em lei 

dentro do prazo previsto, não implicava a perda da eficácia dos atos 
praticados, ao contrário, eles conservavam-se regidos pelo decreto-
lei. 

Por outro lado, a medida provisória da redação original da 
Constituição de 1988 passou a conter a obrigação do Congresso 
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Nacional de disciplinar, por meio de decreto legislativo, as relações 
jurídicas estabelecidas em caso de não conversão em lei, imposição 

que foi mantida pela Emenda Constitucional n.º 32, de 2001. 
Dispõe, o § 3º do art. 62 da Constituição de 1988 (BRASIL), 

incluído pela Emenda n.º 32, que, diante da perda da eficácia desde 
a edição das medidas provisórias não convertidas em lei no prazo de 

sessenta dias – prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual 
período – deve o Congresso Nacional disciplinar, por decreto 
legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. 

Por seu turno, o caput do art. 11 da Resolução n.º 1, de 2002, 
do Congresso Nacional (BRASIL) incumbiu à comissão mista a 
tarefa de elaborar o projeto do decreto legislativo exigido pelo § 3º 
do art. 62 da Constituição, que disciplinará as relações jurídicas 

decorrentes da vigência da medida provisória que não teve votação 
concluída nas duas Casas, ou tenha projeto de lei de conversão 
aprovado com redação diferente da proposta pela comissão mista, 
ou que tenha sido rejeitada. 

Não obstante a incumbência da comissão mista de elaborar o 
projeto do decreto legislativo, poderá também oferecê-lo qualquer 
Deputado ou Senador perante sua Casa respectiva na hipótese de a 
comissão mista ou seu relator não o apresentarem no prazo de 
quinze dias, contado da decisão ou perda da vigência. 

Todavia, pode, o Poder Legislativo, ter se mantido inerte 
durante o período de tramitação da medida provisória, omitindo-se 
não somente acerca da apreciação da norma, como também acerca 

da edição do decreto legislativo, que deve ser feito no prazo máximo 
de sessenta dias após a rejeição ou perda da eficácia.43 

Nessas circunstâncias, assegurar-se-á às relações jurídicas 
constituídas e decorrentes de atos praticados durante a vigência da 

medida provisória que se conservem por ela regidas, com base no § 

                                            
43 Prazo de sessenta dias disposto no § 11 do art. 62 da Constituição de 1988 (BRASIL) e reproduzido 
pelo § 2º do art. 11 da Resolução n.º 1, de 2002, do Congresso (BRASIL). 



Willian Jonas Bassanesi | 127 
 

11 do art. 62 da Constituição (BRASIL), reproduzido pelo § 2º do art. 
11 da Resolução n.º 1, de 2002, do Congresso (BRASIL). 

Acontece que, ao dispor dessa forma, permite-se conservar 
relações jurídicas regidas por uma norma extinta, o que muito se 
assemelha ao autoritarismo do antigo decreto-lei, que, como dito no 
início deste ponto, não implicava a perda da eficácia dos atos 

praticados, ao contrário, eles conservavam-se regidos pela norma 
extinta. 

Nesse sentido, alerta NICOLAU (2009) sobre o estado de 
perigo que esse dispositivo proporciona, uma vez que o Presidente 
da República pode não ter apoio parlamentar suficiente para 
aprovar o projeto de conversão em lei, mas pode tê-lo 
suficientemente para impedir a edição do decreto legislativo dentro 

do prazo. 
Em decorrência disso, enseja-se a preservação dos efeitos de 

uma medida provisória não apreciada ou rejeitada pelo Congresso, 
em evidente contradição aos objetivos democráticos da Constituição 
em sua redação original, que procurou extirpar do mundo jurídico 
os traços arbitrários e ditatoriais do extinto decreto-lei. 

Apreende-se, portanto, que a manutenção dos efeitos da 
medida provisória extinta cria um verdadeiro paradoxo, porquanto 
um instituto que tem a provisoriedade como aspecto mais 
característico – inclusive, dando-lhe o nome – contradiz-se e, 
sofisticamente, autoriza a perpetuação dos efeitos de uma norma 
morta. 

 
5.7 A eternização das edições anteriores à Emenda 
Constitucional n.º 32, de 11 de setembro de 2001 

 

Como se não bastasse, acentua-se, last, but not least, a 
perpetuação das medidas provisórias com relação àquelas editadas 
em data anterior à Emenda Constitucional n.º 32, de 2001, 
porquanto, se não derrubadas pelo Congresso, ou deixando de 
revogá-las explicitamente o Executivo, elas continuarão em vigor. 
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Trata-se da solução, se é que assim pode ser chamada, 
encontrada pela Emenda n.º 32, de 2001, para disciplinar a 

transição do regime anterior, para o novo regime, dispondo em seu 
art. 2º que “as medidas provisórias editadas em data anterior à da 
publicação desta emenda continuam em vigor até que medida 
provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação 

definitiva do Congresso Nacional”. 
Sendo assim, as medidas provisórias editadas até trinta dias44 

antes da publicação da Emenda n.º 32, 2001, foram alcançadas pela 
regra de transição, de modo que, em consulta ao banco de dados do 
Portal da Legislação do Planalto (BRASIL, 2017), foi possível, ao 
autor deste livro, contabilizar o impressionante número de quarenta 
e oito medidas provisórias desse período que ainda não passaram 

por deliberação do Congresso, por conseguinte, ainda em vigor: 
 

 2.229-43/2001; 2.228-1/2001; 2.206-1/2001; 2.227/2001; 
2.226/2001; 2.225-45/2001; 2.224/2001; 2.220/2001; 2.217-
3/2001; 2.216-37/2001; 2.215-10/2001; 2.214/2001; 2.213-1/2001; 
2.211/2001; 2.210/2001; 2.209/2001; 2.200-2/2001; 2.199-14/2001; 
2.198-5/2001; 2.197-43/2001; 2.196-3/2001; 2.192-70/2001; 2.187-
13/2001; 2.185-35/2001; 2.184-23/2001; 2.183-56/2001; 2.181-
45/2001; 2.179-36/2001; 2.178-36/2001; 2.177-44/2001; 2.174-
28/2001; 2.169-43/2001; 2.168-40/2001; 2.164-41/2001; 2.159-
70/2001; 2.158-35/2001; 2.157-5/2001; 2.156-5/2001; 2.190-
34/2001; 2.189-49/2001; 2.173-24/2001; 2.172-32/2001; 2.170-

36/2001; 2.167-53/2001; 2.165-36/2001; 2.163-41/2001; 2.162-
72/2001; 2.161-35/2001. 

 
Embora possível afirmar a confiabilidade da regra de 

transição com força constitucional, tendo em vista o dificultoso 
processo por meio do qual foi aprovada, por outro lado, a 
                                            
44 De acordo com a redação original do parágrafo único do art. 62 da Constituição de 1988 (BRASIL), 

o prazo para conversão da medida provisória sob pena de perda da eficácia era de trinta dias a contar 
da publicação. 
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confiabilidade do seu texto não se confirmou na prática, posto que 
abalada a segurança jurídica ao não ser definido, pela regra de 

transição, um prazo razoável para extinção das antigas medidas 
provisórias na hipótese de o Executivo não as revogar ou o 
Congresso sobre elas não deliberar em definitivo. 

Evidencia-se, portanto, também neste ponto do trabalho, o 

paradoxo da provisoriedade, que assola a credibilidade da norma 
excepcional, tendo sido proporcionado, inicialmente, pela omissão 
da regra de transição acerca do prazo máximo de vigência das 
antigas medidas provisórias, aliada à falta de interesse do Executivo 
em revogá-las e a surpreendente incapacidade – ou falta de interesse 
que é ainda mais grave – do Parlamento de apreciá-las e sobre elas 
deliberar. 

 
5.8 As possíveis modificações no regime das medidas 
provisórias 

 
A Emenda Constitucional n.º 32, de 2001, surgiu – seguida da 

Resolução n.º 1, de 2002, elaborada pelo Congresso Nacional – com 
o nobre propósito de instituir um novo regime para as medidas 
provisórias e seu trâmite no Congresso, implementando melhorias 
e corrigindo equívocos cometidos pelo constituinte originário, haja 
vista que transformada essa espécie normativa, à época, em meio 
comum de produção normativa, com um fluxo excessivo de edições 
e reedições. 

Todavia, tanto a Emenda n.º 32, quanto a Resolução n.º 1, de 
2002, elaborada pelo Congresso para regular o processo legislativo 
das medidas provisórias, não obtiveram sucesso, de modo que 
demonstraram, em seus muitos anos de vigência, uma série de 

problemas práticos os quais foram dissecados neste quinto capítulo. 
Nesse sentido, destacam-se (i) a lacuna do recesso 

parlamentar, que enseja o trato por medida provisória de uma 
mesma matéria por período muito superior ao de cento e vinte dias; 
(ii) o recebimento da matéria pelo Senado, por muitas vezes, já com 
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o regime de urgência instalado e, consequentemente, os trabalhos 
sobrestados, em razão de sua tramitação iniciar na Câmara, sem 

prazo para encaminhamento ao Senado; (iii) a autorização, pela 
Resolução n.º 1/2002 do Congresso, de emissão do parecer da 
comissão mista por um parlamentar relator quando impossibilitada 
de fazê-lo por falta de quórum ou prazo, em contradição à Emenda 

n.º 32, de 2001; (iv) a ineficaz imposição, pela Resolução n.º 1/2002 
do Congresso, de prazo à comissão mista, permitindo que seu 
parecer fosse emitido, não pelo seu colegiado, mas por um único 
parlamentar relator na hipótese de não observado o referido prazo; 
(v) o elevado número de medidas provisórias provocando o 
trancamento da pauta do Congresso Nacional; (vi) as recorrentes 
emendas contendo matérias estranhas ao objeto da medida 

provisória; (vii) a conservação das relações jurídicas constituídas e 
decorrentes de medida provisória extinta, que não foram 
disciplinadas por decreto legislativo pelo Congresso; e (vii) a 
perpetuação das medidas provisórias editadas durante os trinta dias 
anteriores à publicação da Emenda n.º 32, de 2001. 

Diante dessa problemática, parlamentares mobilizaram-se e 
apresentaram, aos seus pares no Congresso Nacional, propostas 
para mudar o regime das medidas provisórias e a regulamentação 
de seu trâmite no Parlamento, com ideias as quais convergem para 
uma solução eficaz de muitos dos pontos citados anteriormente. 

Dentre elas, destaca-se o Projeto de Resolução do Congresso 
Nacional n.º 6, de 2015, de autoria do ex-Senador Walter Pinheiro, 

que altera a Resolução n.º 1, de 2002, do Congresso Nacional, para 
acrescer, à vedação de emendas sobre matéria estranha, a obrigação 
do Presidente da comissão mista de, sendo o caso, indeferi-las 
liminarmente, e o Presidente da Câmara ou do Senado de não as 

conhecer, suprimindo seu texto caso isso não tenha sido feito na 
comissão mista, bem como estabelecendo diretrizes para aquilo que 
deve ser considerado matéria estranha. 

Além do Projeto de Resolução, há também a possibilidade de 
ser acrescido um décimo terceiro parágrafo ao art. 62 da 
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Constituição, vedando expressamente a inclusão de matéria 
estranha ao objeto da medida provisória ou a este não vinculada por 

afinidade, pertinência ou conexão, por meio das PECs n.º 72/2005 
(BRASIL), de autoria do ex-Senador Antônio Carlos Magalhães, e n.º 
11/2011 (BRASIL), de autoria do também ex-Senador José Sarney, 
que já obtiveram aprovação em dois turnos pelo Senado e, agora, 

aguardam a aprovação dupla por parte da Câmara, como exige o § 
2º do art. 60 da Constituição (BRASIL, 2017). 

Outra possível modificação, também promovida pela já 
mencionada PEC n.º 11/2011 (BRASIL), é a eliminação da figura das 
comissões mistas, permanecendo, a análise dos critérios 
constitucionais, somente a cargo das CCJs das duas Casas do 
Congresso. Porém, não se trata de modificação positiva na visão do 

autor desta obra, porquanto elimina os debates conjuntos entre 
Deputados e Senadores que ocorrem justamente com essas 
comissões. 

Por outro lado, a PEC n.º 11/2011 (BRASIL) apresenta 
alteração positiva ao estabelecer prazos, tanto à Câmara, quanto ao 
Senado, para aprovação das medidas provisórias, sendo eles de até 
oitenta dias da sua edição para a Câmara e, para o Senado, de até 
trinta dias de sua aprovação pela Câmara, sob pena de perda da 
eficácia desde a edição em ambos os casos. 

Da mesma forma, a PEC n.º 11/2011 (BRASIL) objetiva, 
juntamente com as PECs n.º 27/2003, e 72/2005, já aprovadas em 
dois turnos pelo Senado, implementar a regra de início alternado de 

votação das medidas provisórias entre as Casas Legislativas, 
amenizando os recebimentos já em regime de urgência pelo Senado. 

Por fim, há a recente PEC n.º 161/2015, de autoria do Senador 
Paulo Bauer, que, no momento, se encontra na CCJ do Senado, 

aguardando a designação de um relator para análise da 
constitucionalidade de seu texto. Tal proposta altera o § 1º do art. 
62 da Constituição Federal, para vedar a edição de medidas 
provisórias durante o recesso, excetuando-se apenas a abertura de 
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créditos extraordinários, em razão da imprevisibilidade e urgência 
das despesas correspondentes. 

Tratam-se, em sua maioria, de modificações ao regime das 
medidas provisórias que, se aprovadas em definitivo, prometem 
solucionar muitas das disfunções arroladas. Há, todavia, casos que 
permanecem sem a perspectiva de um desfecho positivo, como os 

problemas da conservação das relações jurídicas provenientes de 
medida provisória extinta, não disciplinadas por decreto legislativo, 
e da perpetuação das medidas provisórias anteriores à Emenda n.º 
32, de 2001. 

 



 
 
 

6 
 

Conclusão  

 
 

A democracia, como processo de convivência social, 
pressupõe que o poder seja emanado do povo e por ele exercido, 
direta ou indiretamente. Seu nascimento e evolução remontam à 
época dos Estados absolutistas, seguidos pela instituição do Estado 

de Direito e sua transformação em Estado Democrático de Direito. 
Nesse último estágio, passou-se a considerar, no exame de 

validade da norma, não somente o seu aspecto formal como ocorria, 
até então, com o Estado de Direito, mas também o aspecto material 
da norma, ou seja, se produzida em consonância com a vontade do 
povo, posto que democracia é o poder pertencendo ao povo. 

Assim, compreendeu-se que o exercício desse poder seria 
estruturado de forma concentrada em um único órgão ou dividido e 
distribuído. Porém, estaria ameaçada a segurança dos indivíduos se 
o poder estivesse concentrado em um governante, pois ele poderia 
fazer tudo o que fosse de sua vontade, sem limitação. 

Diante disso, encontrou-se, na clássica teoria da separação dos 

poderes de Montesquieu, a solução para limitar, à época, os atos do 
governante e impedi-lo de abusar do poder que lhe foi conferido pelo 
povo para democraticamente representá-lo, assegurando a busca 

dos seus interesses e não do governante. 
O pensador francês, consagrando o sistema de freios e 

contrapesos, que ficou conhecido como checks and balances, 
idealizou os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 
independentes e harmônicos entre si, posto que devidamente 
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assegurada sua autonomia, mas esbarrando nas limitações impostas 
uns aos outros. 

Todavia, com o passar do tempo e as transformações sentidas 
pelo Estado fizeram surgir a necessidade de que os Poderes 
compartilhassem informações entre si e, mais do que isso, 
compartilhassem atribuições, chegando ao ponto de órgãos 

vinculados a um Poder praticarem atos de competência de outro 
Poder. 

Muito embora a separação dos poderes nos tempos hodiernos 
não reflita a teoria separatista clássica de forma cristalina, é 
incontroversa a conclusão de que ela contribuiu para conter o abuso 
de poder dos governantes, assegurando a liberdade política do povo 
e, consequentemente, os direitos e garantias individuais. 

De fato, não há Estado Democrático de Direito sem a garantia 
da liberdade, que só pode ser assegurada, conforme Montesquieu, 
por meio da legalidade. Por isso, obrigou-se, o Estado, a fazer uso da 
positivação do direito, ou seja, imperar a lei, como instrumento 
jurídico que permitiria a imposição de limites aos cidadãos. 

Com o advento da legalidade e a submissão do Estado ao 
direito, marcado pela Magna Carta de 1215, afastou-se o poder de 
legislar do alcance da Coroa, para ser absorvido pelo “Grande 
Conselho”, que viria a ser o Parlamento, configurando-se o primeiro 
passo dado no caminho da formação de um Estado de Direito.  

Mais adiante, a doutrina da separação dos poderes chegaria 
ao seu ápice ao tornar-se o principal pilar do Estado liberal, logo, do 

rompimento com o absolutismo, por sustentar a organização 
política do novo Estado liberal-democrático, que tomou forma no 
final do século XVIII, com a rebelião das treze colônias americanas e 
a insurreição libertadora da burguesia revolucionária francesa. 

Contudo, a realidade demonstrou que o Estado liberal 
desejava, de fato, a liberdade perante o Estado, mas apenas da 
burguesia, não de todas as classes, o que provocou a sua falência e o 
surgimento do Estado social, que se desprendeu do enfraquecido 
controle de classe burguês e voltou-se para todas as classes. 
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Dessa forma, o Estado passou a intervir significativamente na 
economia, influenciando o salário, a moeda, os preços, o 

desemprego, as enfermidades, a moradia, as profissões, a produção, 
as exportações, a concessão de crédito, o abastecimento, as 
necessidades individuais e as crises econômicas. 

O Estado converteu-se de regulador da convivência social no 

século XIX, para encarregado obrigatório e predominante da 
felicidade do povo no século XX. Por tal motivo, as intervenções 
constantes do Estado deveriam, necessariamente, ser exercidas com 
celeridade, em contraste com a lentidão do Parlamento. 

Em vista da necessidade de atender as novas obrigações, 
irrompeu um processo de transferência parcial da capacidade 
legislativa ao Executivo, de atuação mais ágil que o Legislativo, 

sendo, México (1917) e Alemanha (1919), os primeiros países a 
recepcionarem em sua Constituição as tendências do novo cenário 
social. 

Conquanto a atividade legislativa exercida pelo Executivo 
tenha representado o aspecto mais singular do processo legislativo 
no Estado contemporâneo, sobrevieram, porém, distinções acerca 
do seu exercício no sistema parlamentarista, para o seu exercício 
pelo Executivo no sistema presidencialista. 

Se por um lado o Parlamentarismo afastou-se da teoria 
separatista ao ter seu Executivo ocupado por governos emanados da 
maioria parlamentar, por outro lado, conferiu instrumento capaz de 
dar equilíbrio aos meios de controle, qual seja o da dissolução do 

Parlamento pelo Governo em caso de forte discordância política. 
No que toca ao Presidencialismo, este se aproximou do 

sistema de checks and balances ao atribuir o exercício da função 
executiva a uma única pessoal, porém, sem depender da confiança 

do Parlamento, o que deixou seu Executivo com mais independência 
e liberdade, ensejando uma rápida tomada de decisões. 

Essa rápida tomada de decisões revelou-se importante no 
momento em que, face às novas demandas sociais e sua 
característica lentidão, os Parlamentos se viram incapazes de adotar 
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as medidas necessárias. Em virtude disso, concedeu-se ao Executivo 
poderes para que fizesse o que tinha de ser feito. 

Todavia, a mencionada concessão de poderes proporcionou 
uma dilatação do Executivo evidenciada por um processo de 
descentralização da atividade normativa, que, até então, era 
reservada ao legislador, intervindo, o Executivo, em uma das fases 

do procedimento legislativo ou elaborando, por ele próprio, o ato 
normativo. 

Não obstante, a produção legislativa pelo próprio Executivo 
que vier a inovar na ordem jurídica deverá ser sempre em hipótese 
de exceção, salvo em caso de não adoção do princípio da separação 
dos poderes como princípio constitucional, uma vez que isto 
estabeleceria um cenário de concorrência com o Parlamento. 

Nesse quadro, respeitada a exigência de utilização 
extraordinária, a atividade legislativa do Executivo não chega a 
representar hipótese de incompatibilidade com a democracia, desde 
que haja consistente controle político e jurídico, dotado de 
instrumentos que contrastem com sua atividade de modo realmente 
eficaz. 

Se analisada a experiência de outros países, fica claro que o 
cenário social e a história política mundial no seu desenrolar 
tornaram inevitável o exercício, pelo Executivo, ainda que de modo 
excepcional e sob determinadas condições especiais, da função 
legislativa, formando-se uma tendência entre os Estados 
democráticos. 

No contexto brasileiro não foi diferente, posto que também 
aderiu à tendência dos Estados democráticos. Contudo, o decreto-
lei, veículo normativo utilizado pelo Executivo no período em que 
vigoraram as Constituições de 1937, 1967 e 1969, apesar de 

considerado de uso excepcional, tornou-se veículo normativo 
padrão. 

Em consequência disso, ilustrou-se uma situação de 
concentração do poder de legislar nas mãos do Presidente da 
República, que foi fortemente criticada nos meios político e jurídico, 
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motivo pelo qual se criou a esperança de que uma nova Constituição 
seria capaz de eliminar definitivamente tal instrumento normativo. 

De fato, as esperanças foram atendidas com a promulgação da 
Constituição de 1988 e a extinção do decreto-lei, instituindo-se, para 
o seu lugar, a medida provisória, que demonstrou, assim como o 
decreto-lei de 1967 e 1969, uma nítida inspiração nos provvedimenti 

provvisori da Constituição Italiana de 1947. 
Apesar de alimentar os anseios por um regime mais 

democrático, a realidade acabou por deformar o instituto das 
medidas provisórias, de modo que esse instrumento excepcional e 
provisório se transformou em meio comum de produção normativa, 
com um impressionante fluxo torrencial de edições. 

Por outro lado, a problemática situação vivida pela sociedade 

brasileira diante do supostamente provisório instrumento 
normativo foi possível de ser compreendida pelo cotejo dos distintos 
sistemas de governo do Brasil e da Itália, país dos provvedimenti 
provvisori, que inspiraram a criação da medida provisória.  

Concluiu-se que, enquanto a Itália é governada sob o regime 
parlamentarista e, por isso, os provimentos provisórios devem ser 
adotados sob a responsabilidade política do Governo, o que pode 
significar a queda do Gabinete, por seu turno, o Brasil é governado 
sob o regime presidencialista, que não pressupõe essa dependência. 

Recebeu, dessa forma, a medida provisória, um novo 
tratamento com o advento da Emenda Constitucional n.º 32, de 
2001, coadunando-se com os contornos jurisprudenciais formados 

desde a Constituição de 1988 e postulados doutrinários, que 
contribuíram para inovar em determinadas disposições. 

Restaram claros os objetivos da Emenda n.º 32 de restringir 
o âmbito material das medidas provisórias, estabelecendo diversas 

hipóteses de atuação proibida, bem como tornar mais célere o 
processo legislativo da medida provisória a partir do momento em 
que encaminhada ao Congresso Nacional para apreciação. 

Acerca da sua natureza, conclui-se que a medida provisória 
não foi concebida com natureza jurídica de lei – apesar da “força de 
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lei” assegurada constitucionalmente – tampouco de ato 
administrativo, mas de ato normativo, parte integrante do processo 

legislativo, com força e eficácia de lei, enquanto provisoriamente 
vigorar. 

Em relação aos pressupostos habilitantes da medida 
provisória, verificou-se que ela pode ser editada pelo Presidente da 

República quando presentes as condições de relevância e urgência, 
ou seja, quando a falta de ação imediata do Estado, ou a própria ação 
demorada do processo legislativo ordinário, possa acarretar 
privações ou prejuízos, ainda que reparáveis, ao interesse público. 

Acerca das limitações matérias da medida provisória, a 
Constituição de 1988 falhou ao deixar de prever o limite material de 
atuação dessa norma, problema este que foi satisfatoriamente 

resolvido pela Emenda Constitucional n.º 32, de 2001, ao prever, 
não as matérias que poderiam ser tratadas, mas aquelas sobre as 
quais seria vedada a atuação do comando normativo de urgência. 

Não obstante, foi possível observar que as limitações 
materiais à edição das medidas provisórias vão além daquelas 
expressamente previstas no texto constitucional, abrangendo as 
limitações implícitas que vedam o trato das matérias somente 
modificadas por meio de emendas constitucionais, dos atos de 
competência exclusiva do Congresso Nacional, das matérias de 
competência exclusiva da Câmara dos Deputados e dos atos de 
competência do Senado Federal. 

Porquanto temporária, verificou-se que se configuram como 

precárias a vigência e a eficácia da medida provisória, em vigor 
apenas até a manifestação do Congresso, estando, tal condição 
resolutiva, relacionada à sua aprovação, diversamente dos decretos-
leis, que esta condição era vinculada à sua rejeição. 

Evidenciou-se que a Emenda n.º 32 trouxe, em seu bojo, 
avanços como a restrição do âmbito material para o cenário crítico 
do comando normativo de urgência, que refletia, na redação original 
da Constituição, um quadro de deformidade do seu objetivo, 
transformado em meio comum de produção normativa. 
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 Entretanto, alguns dos novos parágrafos do art. 62 da 
Constituição também são responsáveis por trazer sérias dúvidas 

acerca de sua constitucionalidade e de seu caráter democrático, 
agravados pela prática das medidas provisórias, que se mostrou 
distante daquela idealizada originalmente para a norma de exceção. 

Inclusive, não só a Emenda n.º 32, como também a Resolução 

n.º 1, de 2002, elaborada pelo Congresso para regular o processo 
legislativo das medidas provisórias, não obteve sucesso, 
demonstrando, ambas, em seus muitos anos de vigência, uma série 
de problemas os quais foram dissecados neste trabalho. 

Diante da problemática, parlamentares mobilizaram-se e 
apresentaram, aos seus pares no Congresso Nacional, propostas 
para mudar o regime das medidas provisórias e a regulamentação 

de seu trâmite no Parlamento, com ideias as quais convergem em 
solução eficaz para muitas das mazelas enfrentadas. 

Há, todavia, casos que permanecem sem qualquer perspectiva 
de um desfecho positivo, como os problemas da conservação das 
relações jurídicas provenientes de medida provisória extinta, não 
disciplinadas por decreto legislativo, e da perpetuação das medidas 
provisórias editadas nos trinta dias anteriores à Emenda n.º 32. 

Portanto, apesar de a medida provisória expedida pelo 
Executivo ser indispensável ao atendimento das exigências sociais 
nos dias atuais, ela pode traduzir-se, por vezes, em comando 
contraditório, porquanto apresenta-se como provisório, mas produz 
efeitos sobre as relações jurídicas como se definitivo fosse. 

Permitiu-se, assim, que a medida provisória se tornasse, mais 
de quinze anos após o advento de seu “novo” regime constitucional, 
uma espécie normativa delineada por um balizamento 
regulamentar não por inteiro ineficaz, mas ainda bastante lacunoso, 

o que ensejou uma atuação nitidamente distante daquela idealizada. 
Resta aguardar que o Congresso Nacional, consciente da 

problemática que estremece a credibilidade das medidas 
provisórias, aprove as modificações ao regime do comando 
normativo consideradas positivas nesta obra, pertinente às PECs n.º 
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27/2003, 72/2005, 11/2011, 161/2015 e ao PRN n.º 6/2015, bem 
como se dedique a atender os casos que ainda não foram objeto de 

proposta. 
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Anexo B – PEC N.º 27/2003: criação da regra de que as 
medidas provisórias terão a sua votação iniciada, 

alternadamente, na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal 
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Anexo C – PEC N.º 72/2005: criação da regra que a medida 
provisória só terá força de lei depois de aprovada a sua 

admissibilidade pelo Congresso Nacional, sendo o início da 
apreciação alternado entre a Câmara e o Senado 
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Anexo D – PEC N.º 11/2011: alterações no trâmite das medidas 
provisórias 
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Anexo E – PEC N.º 161/2015: criação de regra de vedação à 
edição de medidas provisórias durante o recesso do Congresso 

Nacional 
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Anexo F – PRN N.º 6/2015-CN: alteração na resolução nº 1, de 
2002, do Congresso Nacional, para disciplinar a apresentação 

e apreciação de emendas às medidas provisórias 
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